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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

95.
На основу члана 35. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13) и члана 6. и 10. Одлуке о општинским
признањима и наградама («Службени гласник општине
Модрича», број 2/08), Скупштина општине Модрича на
својој 7. сједници, одржаној 19.6. 2013. године, донијела
je

ОДЛУКУ
о додјели општинских
признања и награда
Члан 1.
Поводом 28. Јуна – Дана општине Модрича,
додјељују се општинска признања и награде за 2013.
годину, и то:
I – ПОВЕЉА
1. Поручник РАДЕНКО БРАДАШЕВИЋ, постхумно, за допринос у одбрани Модриче, прва жртва у
борби за Модричу, погинуо 03. маја 1992. године.
II – ПЛАКЕТА
1. СЛАВКО ВИДОВИЋ, за допринос у раду и
афирмацији СРД „Оптима“, Ловачког друштва „Мајна“,
те допринос у активностима за просперитет своје мјесне
заједнице и афирмације породица погинулих бораца у
друштвеном животу.

2. САВО МИШИЋ, за допринос у области
просвјете и образовања гдје је постигао значајне резултате у раду са ученицима.
3. ЗКР „МП ПАНДУРЕВИЋ“ Милошевац, за
допринос у развоју приватног предузетништва и локалне заједнице.
III – ДИПЛОМА
1. ИЛИЈА СИМЕУНОВИЋ, за допринос у
образовању и афирмацији школе и школства.
2. МИЛУТИН ВРАЧЕВИЋ, за изузетно
ангажовање и допринос у раду Општинске борачке
организације.
3. ЗОРИЦА ВАСИЉЕВИЋ, за постигнуте резултате у области образовања.
4. МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ, за постигнуте резултате у области образовања.
5. САШКА КОВАЧЕВИЋ, за афирмацију спорта, те постигнуте резултате на такмичењима у каратеу
и освојене двадесет двије медаље.
IV – НОВЧАНА НАГРАДА
1. КУД „МОДРИЧА“ Модрича, за изузетан допринос у развоју стваралаштва у области културе и
умјетности, те оживљавању и његовању традиције и
обичаја овог краја.
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V – ПОХВАЛА
УЧЕНИЦИ:
1. МИЛЕНКО КОЈИЋ, ученик деветог разреда ОШ „Сутјеска“, за освојено друго мјесто и сребрну
медаљу на републичком такмичењу у атлетици.
2. АНА ДРИНИЋ, ученица осмог разреда ОШ
„Сутјеска“, за освојено друго мјесто и сребрну медаљу
на републичком такмичењу у гимнастици.
3. ИВАНА СМИЉИЋ, ученица шестог разреда ОШ „Сутјеска“, за освојено треће мјесто и бронзану
медаљу на републичком такмичењу у атлетици.
4. АЛМИР ЧАМЏИЋ, ученик деветог разреда
ОШ „Свети Сава“, за освојено треће мјесто на републичком такмичењу у атлетици.
5. НУРА ТУРСИЋ, ученица деветог разреда ОШ
„Свети Сава“, за постигнуте резултате на такмичењима
из физике и математике.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-86/13
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

96.
На основу члана 30. Закона о угоститељству (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број: 15/10 и 57/12),
члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 117/11 и
121/12) и члана 35. став 1. алинеја 7. Статута општине
Модрича (‘’Службени гласник општине Модрича’’ број
4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на 7.
сједници одржаној дана, 19.06.2013. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о одређивању радног времена
угоститељских објеката на
подручју општине Модрича
Члан 1.
Овом одлуком одређује се радно вријеме угости
тељских објеката на подручју општине Модрича.
Угоститељску дјелатност обављају привредна
друштва која су уписана у судски регистар за вршење
угоститељске дјелатности, као и предузетници који су

за обављање те дјелатности уписани у одговарајући регистар.
Угоститељским објектима, у смислу ове одлуке,
сматрају се сви угоститељски објекти који су регистровани за пружање угоститељских услуга, у складу са Законом о угоститељству (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, бр.15/10 и 57/12) и Правилником о разврставању
и минималним условима за рад угоститељских објеката
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 108/11).
Члан 2.
Угоститељ је дужан да на улазу у угоститељски
објекат видно истакне распоред радног времена, почетак и завршетак прописаног и посебног радног времена.
Угоститељ је дужан да се придржава истакнутог
радног врeмена у свом пословању.
Угоститељ одређује радно вријеме угоститељског
објекта у складу са својим пословним интересима, а у
границама одређеним овом одлукoм.
Угоститељи у складу са тржишним условима
пословања могу одредити један дан или више радних
дана у недјељи као нерадне дане.
Угоститељски објекти не морају да раде у дане
вјерских и републичких празника.
Обавјештење из става 4. и 5. овог члана мора бити
истакнуто на улазу у угоститељски објекат или на другом видном мјесту у угоститељском објекту.
Члан 3.
Под радним временом у смислу ове одлуке сматра
се вријеме у којем угоститељски објекти морају бити
отворени, односно вријеме у којем угоститељи могу да
обављају угоститељску дјелатност у току једног радног
дана.
Рад у угоститељском објекту мора бити организован
на начин да се не ремети јавни ред и мир и комунални
ред у складу са посебним прописима.
Рад у угоститељском објекту који је лоциран у пословно стамбеном објекту колективног становања
(стамбена зграда) мора бити организован тако да не ремети кућни ред у складу са посебним прописима који
регулишу односе у заједници етажне својине.
Критеријуми за одређивање радног времена прописани овом одлуком не односе се на угоститељске
објекте затвореног типа.
Радно вријеме угоститељских објеката затвореног типа (као што су мензе, кантине и одмаралишта)
одређују институцијe, установе и привредна друштва у
оквиру којих се поменути угоститељски објекти налазе.
Члан 4.
Радно вријеме угоститељских објеката, у смислу ове
одлуке може бити:
а) прописано радно вријеме и
б) посебно радно вријеме.

Број 6

Страна 63

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

Прописано радно вријеме је радно вријеме одређено
овом одлуком и односи се на радно вријеме за све
угоститељске објекте који послују на подручју општине Модрича.
Посебно радно вријеме из става 1. овог члана може
бити продужено или скраћено радно вријеме и одређује
се у сваком појединачном случају у односу на посебни
угоститељски објекат у зависности од испуњености услова прописаних одредбама ове одлуке.
Члан 5.
Радно вријеме угоститељских објеката одређује се
с обзиром на врсту и локацију угоститељског објекта.
Угоститељски објекти намијењени за смјештај
гостију и кетеринг услуге, и угоститељски објекти на
аутобуској и жељезничкој станици могу радити у времену од 0-24 часа.
У угоститељским објектима за смјештај, у којима се
обавља више различитих угоститељских дјелатности у
различитим врстама угоститељских објеката, утврђује
се радно вријеме посебно за сваку дјелатност и врсту
угоститељског објекта, али у оквиру радног времена
предвиђеног овом одлуком.
Члан 6.
За угоститељске објекте за исхрану и пиће свих
типова, као и угоститељске објекте који послују у
објектима у којима се приређују игре на срећу утврђује
се радно вријеме од 06,00 до 23,00 часа.
Радно вријеме угоститељских објеката типа диско
- барови, диско - клубови (дискотеке), барови и ноћни
барови може трајати сваким даном од 17,00 до 01,00 час.
Радно вријеме угоститељских објеката из става
1. и 2. овог члана, продужава се у дане викенда (петак и
субота) и за дане државних празника за један сат.
Члан 7.
У периоду љетне сезоне радно вријеме
угоститељских објеката из члана 6. став 1. викендом
(петак и субота) траје до 01,00 час, а радно вријеме
угоститељских објеката из члана 6. став 2. викендом
(петак и субота) траје до 03,00 часа.
Љетна сезона траје од 20. јуна до 31. августа.
У дане новогодишњих и вјерских празника из Закона о празницима Републике Српске, радно вријеме свих
угоститељских објеката је неограничено.
Одредба става 3. овог члана односи се и на
угоститељске објекте којима је скраћено радно вријеме.
Члан 8.
Угоститељски објекти смјештени у пословностамбеном објекту колективног становања, односно у
насељу са индивидуалним стамбеним јединицама или
су у близини здравствене установе морају да испуне
услове у погледу заштите од буке у складу са посебним
прописима.

Члан 9.
Радно вријеме дијела угоститељског објекта на отвореном простору (баште, терасе) почиње и завршава се
у времену рада тог угоститељског објекта.
Изузетак од става 1. oвог члана су угоститељски
објекти за исхрану и пиће (ноћни бар, диско бар, ноћни
клуб и диско клуб-дискотека), након истека прописаног радног времена угоститељских објеката за исхрану
и пиће (бар, кафана, кафе бар, бифе, ресторан и остали слични угоститељски објекти), не могу обављати
дјелатност на отвореном простору или на површинама
прилагођеним пружању угоститељских услуга изван
угоститељског објекта као што су љетне баште и терасе, без обзира на радно вријеме затвореног дијела тог
објекта.
Одредбе предходног става се не односе на
угоститељске објекте за исхрану и пиће-ноћни бар, диско бар, и диско-клуб (дискотека) уколико се налазе ван
зоне становања, односно уколико просторним плановима није предвиђeна стамбена изградња или уколико у
свом окружењу немају изграђене стамбене објекте.
Члан 10.
За организовање пригодне свечаности као што су:
прославе, матурске забаве, рођендани, јубиларне прославе и други слични догађаји затвореног типа може
се само за њихову организацију одредити дуже радно вријеме од прописаног (пригодно радно вријеме).
Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности
oдлучује о дужини трајања пригодног радног времена
и о томе обавјештава комуналну полицију.
За добијање одобрења из претходног става, угоститељ
је дужан поднијети писмени захтјев, најкасније пет дана прије одржавања тражене манифестације.
Уз захтјев угоститељ је дужан приложити доказ да је
угоститељски објекат закупљен ради одржавања забаве затвореног типа тако да се не пружају услуге трећим
лицима, да је овлаштена организација за мјерење нивоа
буке потврдила да су у објекту спроведене мјере заштите од буке као и доказ да угоститељ није правоснажно
кажњаван за прекорачење радног времена.
Угоститељ може највише једном седмично поднијети
захтјев за пригодно радно вријеме.
На објекте у којима се организују свадбе не
примјењују се одредбе става 1. до 4. овог члана.
Члан 11.
За вријеме одржавања међународних, културних,
спортских или сличних манифестација, које својим
значајем представљају унапређење туристичке понуде
општине, радно вријеме угоститељских објеката у зони њиховог одржавања, може се продужити за вријеме
трајања тих манифестација. Захтјев за дуже радно
вријеме подноси организатор манифестације, односно
Туристичка организације Републике Српске или Туристичка организација општине, о чему одлуку доноси
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

Страна 64

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 12.

Угоститељски објекти који се налазе ван зоне
становања могу радити у дужем радном времену у односу на прописано радно вријеме овом одлуком.
Локација угоститељских објеката из става 1. овог
члана односе се на зоне у којима просторним планом
на подручју општине Модрича није предвиђена стамбена изградња и које у свом окружењу нема изграђених
стамбених објеката.
Члан 13.
Угоститељске услуге које се повремено и привремено пружају изван угоститељских објеката на сајмовима,
вашарима, пригодним прославама, на другим јавним
манифестацијама, могу се пружати у оквиру радног
времена тих манифестација које одређује организатор
манифестације у складу са посебним прописима.
Радно вријеме угоститеља у објектима у којима се
обавља нека друга дјелатност (културна, образовна,
спортска, трговинска и сл.) утврђује се у складу са радним временом тог објекта, али не дужим од радног времена утврђеног овом одлуком.
Члан 14.
Изузетно од одредби ове одлуке, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича, може својим рјешењем на појединачни захтјев угоститеља
или по службеној дужности одредити да угоститељски
објекат ради у посебном радном времену и то:
-продужено радно вријеме (на захтјев власника
угоститељског објекта) и
-скраћено радно вријеме (по службеној дужности).
Члан 15.
За одређивање посебног радног времена угости
тељског објекта Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, општине Модрича издаје рјешење.
У току поступка издавања рјешења обавезно је узети
у обзир услове заштите животне средине, локацију
угоститељског објекта, зону намјене подручја у коме је
смјештен угоститељски објекат, као и досадашњи начин обављања угоститељске дјелатности.
Члан 16.
За продужено радно вријеме угоститељ подноси
захтјев Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности,
општине Модрича.
Уз захтјев потребно је приложити:
- доказ да су спроведене мјере заштите од буке и да
се угоститељ придржава прописаног нивоа буке уколико се објекат налази у пословно-стамбеној згради
колективног становања, односно у насељу са индивидуалним стамбеним јединицама или у близини здравствене установе,

- препоруку Туристичке организације општине Модрича, чиме се потврђује значај угоститељског објекта
у укупној туристичко-угоститељској понуди општине,
- доказ од надлежног органа (комунална полиција,
Полицијска станица Модрича и Основни суд Модрича,
Одјељење за прекршаје) да угоститељ није правоснажно кажњен изрицањем прекршајног налога или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршај, због
прекорачења радног времена и нарушавања јавног реда
и мира у угоститељском објекту у претходних шест
мјесеци од дана подношења захтјева.
Члан 17.
Рад у продуженом радном времену може износити
најдуже шест мјесеци од дана издавања рјешења.
По истеку наведеног рока угоститељ може
поднијети захтјев за поновни рад у продуженом радном времену али уколико се појави један од разлога
за скраћење радног времена из члана 22. ове одлуке,
надлежно одјељење по службеној дужности одређује
угоститељском објекту рад у прописаном радном времену.
Уколико дође до кршења одредбе члана 18. ове одлуке, угоститељ не може поново поднијети захтјев за
продужено радно вријеме у року од шест мјесеци од дана доношења рјешења из претходног става.
Члан 18.
Продужено радно вријеме може бити дуже до два сата у односу на прописано радно вријеме, што у сваком
конкретном случају одређује надлежно одјељење.
За рад у продуженом радном времену морају бити
кумулативно испуњени услови из члана 16. ове одлуке.
Члан 19.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича може по службеној дужности одредити скраћено радно вријеме на захтјев других надлежних
органа и то:
1. комуналне полиције,
2. надлежног органа полиције и
3. еколошке инспекције.
Надлежно одјељење може по службеној дужности
затражити доставу потребних извјештаја органа из
претходног става, ради скраћења радног времена.
Члан 20.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
општине Модрича у року од 15 дана од дана пријема
захтјева из претходног члана одлучује о захтјеву за
скраћење радног времена и о томе обавјештава подносиоца.
Скраћење радног времeна може трајати, уколико се
утврди да су испуњени услови најмање три мјесеца, а
највише шест мјесеци од дана доношења рјешњења о
скраћењу радног времена.
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Радно вријеме се може скратити за један сат у односу на прописано радно вријеме.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича по истеку рока трајања мјера скраћења
радног времена писмено ће обавјестити угоститеља о
томе да може обављати угоститељску дјелатност у прописаном радном времену.
О скраћеном радном времену Одјељење за привреду
и друштвене дјелатности дужно је да обавјештава комуналну полицију.
Угоститeљи су дужни да поштују скраћено радно
вријеме.
Члан 21.
Уколико се у року од једне године од дана доношења
рјешења о одређивању скраћеног радног времена поново
покрене исти поступак у којем се по други пут утврди
испуњеност услова за скраћење радног времена, новим
рјешењем одредиће се да скраћено радно вријеме таквог
угоститељског објекта траје најмање шест мјесеци до
најдуже годину дана.
Члан 22.
Приликом доношења рјешења о скраћењу радног времена, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
општине Модрича, дужно је да се придржава сљедећих
критерија:
1. aко је током године угоститељ најмање два пута кажњен изрицањем прекршајног
налога или
правоснажног рјешења надлежног суда за прекршаје
због прекорачења дозвољеног радног времена, односно ако је током године угоститељ, најмање једном
кажњен изрицањем прекршајног налога или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршаје због
ремећења јавног реда и мира у угоститељском објекту
и прекорачења дозвољеног нивоа буке.
2. ако се у угоститељском објекту, који је дио пословно-стамбене зграде колективног становања или се
налази у насељу за индивидуално становање, односно
близини здравствене установе, а учестало ремети јавни
ред и мир у објекту или у његовој непосредној близини
о чему постоје записници о извршеном инспекцијском
прегледу надлежних органа о прекорачењу радног времена.
3. ако се у угоститељском објекту или његовој непо
средној близини учестало ремети јавни ред и мир, о
чему постоје записници о извршеном инспекцијском
прегледу надлежних органа о прекорачењу дозвољеног
нивоа букe.
Члан 23.
У угоститељским објектима који пружају услуге исхране и пића, „вријеме толеранције’’, односно вријеме
конзумације услуге пружене при крају радног времена
прописаног овом одлуком, износи 30 минута.

Угоститељи
толеранције“.

су

дужни

поштовати

„вријеме

Члан 24.
Физичко лице као корисник услуга угоститељског
објекта дужно је да поштује „вријеме толеранције“.
Члан 25.
У свим угоститељским објектима, без обзира на
дужину радног времена, није дозвољено извођење живе музике као ни емитовање музике преко музичких
уређаја у времену од 22,00 – 06,00 часова уколико има
чујност изван затвореног дијела објекта у којем се изводи, односно емитује музика.
Ноћни клуб може да има живу и продуцирану музику, а у њима се могу изводити музичке и друге забаве.
Организатор јавног извођења музичких и других
културно-умјетничких забавних и естрадних програма
у угоститељским објектима, мора имати одобрење од
надлежног органа и одговоран је за јавни ред и мир.
Угоститељски објекти: бар, ноћни бар, диско–бар и
диско клуб (дискотека), не могу обављати дјелатност
изван затвореног простора (баште, терасе) након истека прописаног радног времена осталих угоститељских
објеката за исхрану и пиће, без обзира на радно вријеме
затвореног дијела објекта.
Члан 26.
Надзор над примјеном одредби ове oдлуке вршиће
комунална полиција у погледу придржавања радног
времена а у складу са посебним овлашћењима прописаним у закону који регулишу област комуналних
дјелатности.
У погледу нивоа буке у угоститељским објектима
надзор над примјеном ове одлуке врши еколошки инспектор у складу са посебним овлаштењима из закона
који регулише рад инспекција и заштиту животне средине.
Члан 27.
Комунални полицајац у поступку инспекцијског
надзора над примјеном ове одлуке овлаштен је:
а) затворити угоститељски објекат у случају
прекорачења радног времена на период од седам дана,
а на основу налога комуналног полицајца, овлаштено
лице у објекту је дужно да изврши затварањe објекта и
испражњење истог од гостију, и
б) поднијети захтјев надлежном органу јединице
локалне самоуправе за скраћење радног времена
угоститељског објекта уколико утврди да су прекршене
одредбе из ове одлуке.
Члан 28.
Еколошки инспектор над примјеном ове одлуке овлаштен је:

Страна 66

Број 6

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

а) да нареди мјерење нивоа буке у угоститељским
објектима,
б) да нареди угоститељу да рад музичког уређаја
сведе на прописан ниво и ограничи употребу прегласних уређаја док се не предузму мјере заштите од буке,
в) да изврши мјерење нивоа буке,
г) да забрани обављање угоститељске дјелатности
док се не спроведу мјере заштите од буке,
д) да забрани употребу извора буке и
ђ) да поднесе захтјев надлежном општинском органу за скраћење радног времена угоститељског објекта
уколико утврди да су прекршене одредбе о заштити од
буке.
Члан 29.
1. Новчаном казном у износу од 800,00 КМ до 4.000
КМ казниће се за прекршај угоститељ као привредно
друштво :
а) ако се не придржава прописаног и посебног радног времена из члана 2. став 2. члана 6. 7. 16. и члана
20. став 6. ове одлуке,
б) обавља угоститељску дјелатност, а у угости
тељском објекту нису испуњени услови за заштиту од
буке из члана 8. ове одлуке.
2. За прекршај из став 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу
од 200,00 КМ до 1000,00 КМ.
3. За прекршај из става 1. овог члана казниће се
угоститељ као предузетник или физичко лице новчаном казном у износу од 400,00 КМ до 2000,00 КМ.
Члан 30.
1. Новчаном казном у износу од 400 КМ до 2.500
КМ казниће се за прекршај угоститељ као привредно
друштво ако:
а) не истакне обавјештење о радном времену и не
придржава се истакнутог радног времена (члан 2. став
1. и 6 ове одлуке),
б) обавља угоститељску дјелатност у пословностамбеном објекту колективног становања (стамбена
зграда) а својим радом ремети кућни ред и јавни ред и
мир (члан 3. став 2. и став 3. ове одлуке).
в) обавља угоститељску дјелатност у угоститељском
објекту за смјештај, а не поштује прописано радно
вријеме из члана 5. став 3. ,
г) обавља угоститељску дјелатност на отвореном
простору или на површинама прилагођеним пружању
угоститељских услуга изван угоститељског објекта
(баште, терасе), сајмовима и вашарима у супротности
са одредбом члана 9. ове одлуке,
д) не придржава се радног времена из члана 10. 11. и
члана 13. ове одлуке,
ђ) не поштује вријеме толеранције (члан 23. ове одлуке)
е) обавља дјелатност супротно одредби члана 25. ове
одлуке.

2. За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100
КМ до 500 КМ.
3. За прекршај из става 1. овог члана казниће се
угоститељ као предузетник или физичко лице новчаном казном у износу од 200 КМ до 1.000 КМ.
Члан 31.
Новчаном казном у распону од 50 КМ до 250
КМ казниће се физичко лице као корисник услуге угоститељског објекта који се по истеку „времена
толеранције“ затекне у угоститељском објекту, а било
је претходно упозорено на кршење прописа о радном
времену од стране запосленог особља угоститељског
објекта (члан 24. ове одлуке).
Члан 32.
Поступци по захтјевима о одређивању радног времена угоститељских објеката, покренути до дана ступања
на снагу ове одлуке, завршиће се примјеном одредби
ове одлуке.
Члан 33.
Субјекти који обављају угоститељску дјелатност су
дужни своје радно вријеме ускладити са одредбама ове
одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке.
Члан 34.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о радном времену у одређеним дјелатностима
(‘’Службени гласник општине Модрича’’, број 4/05 ) у
дијелу који се односи на утврђивање радног времена
угоститељских објеката.
Члан 35.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику oпштине Модрича’’.
Број: 01-022-112/13. 		
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

97.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05,
3/08 и 3/13), а у складу са чланом 26. Закона о попису
становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године („Службени гласник БиХ“, број:
10/12 и 18/13) и члана 7. став 1. Закона о организацији
и провођењу Пописа становништва, домаћинстава и
станова 2013. године у Републици Српској („Службени
гласник РС“, број: 70/12 и 39/13), Скупштина општине
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Модрича на 7. сједници, одржаној 19.06.2013. године,
доноси

ОДЛУКУ
о формирању Пописне комисије
општине Модрича за попис
становништва, домаћинстава и
станова у БиХ 2013. године
I
Овом одлуком формира се Пописна комисија општине Модрича ( у даљем тексту: Пописна комисија) за
попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2013. године.
У састав Пописне комисије именује се:
1.		 Јулка Новаковић - предсједник
2.		 Зоран Јандрић, запослен у Републичкој управи за
геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука – ПЈ Модрича - члан
3.		 Данијел Мишић - члан
4.		 Самра Сарван
- члан
5.		 Стјепан Бурић
- члан
II
Пописна комисија обавља сљедеће послове:
-		 руководи припремама, организовањем и провође
њем Пописа на територији општине,
-		 врши избор и именовање инструктора и пописивача за подручје општине,
-		 обавјештава становништво о значају Пописа, начину и времену његовог провођења, о правима и
дужностима грађана и начину извршавања обавеза у Попису,
-		 брине о правилној примјени методолошких и организационих упутстава,
-		 преузима штампани пописни материјал и дијели
га инструкторима, који га даље дистрибуишу пописивачима,
-		 осигуравају просторије и услове за провођење обуке општинских инструктора и пописивача,
-		 проводи надзор над радом инструктора и осталих
учесника у Попису,
-		 издаје прописана овлаштења за рад учесницима у
Попису,
-		 предузима мјере које гарантују комплетан обухват јединица Пописа,
-		 преузима пописни материјал од инструктора,
организују и контролишу обухват и квалитет пописног материјала,
-		 осигурава складиштење пописног материјала уз
испуњење прописаних сигурносних мјера и усло-

ва одређених Законом о заштити личних података,
-		 организује превоз и правовремено достављање
пописног материјала на мјесто уноса,
-		 припрема обрачун трошкова насталих за припрему и провођење Пописа у складу са инструкцијама.
III
За свој рад Пописна комисија одговара Републичком
заводу за статистику РС.
Пописна комисија по завршетку послова из члана II
ове одлуке подноси Извјештај о раду Републичком заводу за статистику РС, најкасније до 31. 10. 2013. године.
IV
Средства за финансирање рада Пописне комисије
осигуравају се из буџета Републике Српске и Босне и
Херцеговине, из међународних донација и из других извора.
V
Мандат Пописне комисије траје до окончања поступка провођења пописа становништва, домаћинства
и станова у Босни и Херцеговини 2013. године.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-107/13 		
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

98.
На основу члана 29. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број:
55/10) и члана 35. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича» број: 04/05, 03/08 и
3/13 ) Скупштина општине Модрича је на 7. сједници
одржаној дана 19.06.2013. године донијела

ОДЛУКУ
о доношењу Урбанистичког
пројекта „Пјешачка зона“
Члан 1.
Доноси се Урбанистички пројекат „Пјешачка зона“ у
Модричи (у даљем тексту: Пројекат).
Границе простора који је обухваћен Пројектом
одређене су у графичком дијелу елабората Пројекта.
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Члан 2.

Елаборат Пројекта састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Пројекта садржи
I - ОПШТИ ДИО
II - ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А) УВОДНИ ДИО
Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В) ПРОБЛЕМИ, ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМ ПЛАНА
Г) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЈЕШЕЊА
I) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА
II) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАМЈЕНЕ ОБЈЕКАТА, ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
III) ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА- НИВЕЛАЦИОНА И РЕГУЛАЦИОНА РЈЕШЕЊА СА УСЛОВИМА
ПРИКЉУЧЕЊА
IV) ОСТАЛЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ПРОСТОРИ
V) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИДЕЈНИХ РЈЕШЕЊА ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА
VI) КОНЦЕПТ МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
VII)
ПРИРОДНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
СМЈЕРНИЦЕ
ЗА
ОСТВАРЕЊЕ
ОДНОСНО
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
Графички дио Плана садржи:
1а ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: ГЕОДЕТСКИ ПЛАН СА
ВИСИНСКОМ ПРЕДСТАВОМ ТЕРЕНА И ГРАНИЦАМА ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ		
Р 1:500
1б ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОС
ТОЈ ЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА НАМЈЕНА И
СПРАТНОСТ		
		
Р 1:500
1в ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОС
ТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА БОНИТЕТ ОБЈЕ
КАТА					
Р 1:500
1г ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: КАРТА ПОДЗЕМНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА И НАДЗЕМНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
					
Р 1:500
1д.1.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:ПОСТОЈЕЋИ УЛИЧНИ
ФРОНТОВИ- ИЗГЛЕД БР 1, 2
Р 1:200
1д.2.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ: ПОСТОЈЕЋИ УЛИЧНИ
ФРОНТОВИ- ИЗГЛЕД БР: 3,4,5,6,7,8,9,10,11
Р 1:200
2. ИЗВОД ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
КОЈИ СЕ ДОНОСИ ПРОЈЕКАТ- ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА“ТРЖНИЦА“-ПЛАН
ПРОСТOРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 		
Р 1:1000
3. ГЕОЛОШКА ТЕМАТСКА КАРТА-ИНЖИЊЕ
РСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА
Р 1:1000
3а. ГЕОЛОШКА ТЕМАТСКА КАРТА-СЕИЗМОЛОШКА КАРТА
Р 1:1 200 000
3б. ТЕМАТСКЕ ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ – ПРИРОДНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА (РЕЉЕФ, ИНЖИЕРСКОГЕОЛОШКЕ, ХИДРОГЕОЛОШКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ)
Р 1: 5000
4. КАРТА ВАСНИШТВА НАД ЗЕМЉИШТЕМ И
ОБЈЕКТИМА 		
Р 1:500

5. ПЛАНИРАНО РЈЕШЕЊЕ :ПЛАН ОРГАНИЗА
ЦИЈЕ ПРОСТОРА 			
Р 1:500
6. ПЛАНИРАНО РЈЕШЕЊЕ :ПЛАН ПАРЦЕЛА
ЦИЈЕ
Р 1:500
7. ПЛАНИРАНО РЈЕШЕЊЕ :ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА
Р 1:500
8.а.1.УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКО РЈЕ
ШЕЊЕ: ФАСАДНА ПЛАТНА-ИЗГЛЕДИ БР. 1 и 2
					
Р1:200
8.а.2.УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕ
ШЕЊЕ: ФАСАДНА ПЛАТНА-ИЗГЛЕДИ БР 3,4,5,6,6а,
7,8,9,10,11 				
Р 1:200
8.б. УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕ
ЊЕ: ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРИКАЗ
Р 1:500
8.в. УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКО РЈЕ
ШЕЊЕ: ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ПАРТЕРА
Р 1:500
8г УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКО РЈЕ
ШЕЊЕ- ИДЕЈНО ХОРТИКУЛТУРНО РЈЕШЕЊЕ
					
Р 1:500
8д УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕ
ЊЕ- ДЕТАЉИ И ПРИМЈЕРИ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА
					
Р 1:500
9а. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ОБЈЕКТА БР. 13,14,15
(варијанта замјенског објекта СКЦ-а)
Р 1:200
9б. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ОБЈЕКТА- СКЦ
ВАРИЈАНТА:РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И НАДОГРАДЊЕ
ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА СКЦ-а
Р 1:200
9в. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ОБЈЕКТА- ИДЕЈНО
РЈЕШЕЊЕ ПОДЗЕМНЕ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ Р 1:500
10 а.1.ПЛАН И ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ СА РЕГУ
ЛАЦИОЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ –СИТУАЦИОНИ ПЛАНР 1:500
10 а.2.ПЛАН И ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ СА
РЕГУЛАЦИОЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ–НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН- Р 1:500
10 а. 3.ПЛАН И ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ СА
РЕГУЛАЦИОЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ –ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ- Р 1:50
10 б. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 				
Р 1:500
10 в. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р 1:500
10 г. ПЛАН ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
Р 1:500
10 д. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ- СИНТЕЗНА
КАРТА				
Р 1:500
11. КАРТА РУШЕЊА
Члан 3.
Елаборат Пројекта, израђен је у „ROUTING“ доо
Бања Лука у мају 2013. године, у прилогу је и саставни
је дио ове одлуке.
Члан 4.
План се излаже на стални јавни увид код општинског органа управе који је надлежан за послове просторног уређења.

Број 6
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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 проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности
са Пројектом.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-97/13
Датум: 19.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

99.
На основу члана 40. Закона о уређењу простора и
грађењу («Службени гласник Републике Српске» број
40/13) и члана 35. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 и
3/13), Скупштина општине Модрича је на 7. сједници
одржаној дана 19.06.2013. године, донијела

ОДЛУКУ
о пруступању изради плана
парцелације за изградњу
индивидуално стамбених објеката
на к.ч. бр. 2832/1 к.о. Модрича

- 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 релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај,
снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности,
културних добара, пољопривредног и шумског
земљишта, животне средине и др.);
- приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и посебном циљевима
просторног развоја;
- носилац израде обавезан је у току његове израде
обезбједити усаглашеност Плана са документом просторног уређења ширег подручја, сусједних подручја,
плановима инфраструктуре, осталим плановима и програмима 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 Републике Српске» број 40/13), и одредбама члана 157. до
165. Правилника о садржају, начину израде и доношења
докумената просторног уређења («Службени гласник
Републике Српске» број 59/11)
Члан 6.

Члан 1.
Приступа се изради плана парцелације за изградњу
индивидуално стамбених објеката на к.ч. бр. 2832/1 к.о.
Модрича у Модричи (у даљем тексту: План).
Планом ће бити обухваћен простор који се односи
на к.ч. бр. 2832/1 к.о. Модрича у површини од 0,68 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 и члан 2. под р. Правилника о садржају, начину израде и доношења докумената
просторног уређења) је 10 година.
Члан 3.
За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
- Приликом планирања конретног простора водити
рачуна и ускладити инетересе свих корисника простора
као и рационално и функционално кориштење добара у
општој употреби;

На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина 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 израде Плана и Мјесне заједнице «Модрича 3».
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити обавијештена путем
огласа објављеног у средствима јавног информисања 8
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од 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
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 доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра са на јавној рас-
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прави. Приједлог Плана утврдиће носилац припреме
Плана, у складу са закључцима утврђеним на јавној
расправи, одржаној у складу са одредбама члана 48. Закона о уређењу простора и грађењу.
Члан 7.
Средства за израду Плана и трошкове у поступку
његовог доношења обезбиједиће Лазић Живко и Ђурић
Мирко 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 Модрича».
Број: 01-022-110/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 19.06.2013.године
Петар Гагулић, с.р.

100.
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне
и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и 18/13), а у
вези са чланом 7. став 1- тачка р) 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 након проведеног Јавног
огласа, на 7. сједници одржаној дана 19.06.2013, године,
донијела је

ОДЛУКУ
о именовању три члана Општинске
изборне комисије Модрича

II
Мандат именованих чланова Општинске изборне
комисије траје 7 (седам) година и тече од дана давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ на Одлуку о именовању чланова Општинске изборне комисије
донесену од стране Скупштине општине Модрича.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
примјењиваће се након прибављања сагласности од
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.
IV
Ова одлука ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Број: 01-022-113/13		
Датум, 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

101.
На основу члана 4. Закона о промету непокретности
(„Службени лист СР БиХ“, број: 38/78), члана 35. Статута
општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича
на 7. сједници одржаној дана 19.06.2013. гдоине, д о н о с и

ОДЛУКУ
о брисању статуса јавног добра
Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус непокретности у
општој употреби земљиште означено као:
-к.ч. 842/3 по старом премјеру Окућница пашњак
јавно добро површине 1000 м2
Уписано у з.к. ул. 147 к.о. Милошевац.
Члан 2.
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука – Подручна јединица Модрича ће
на основу ове одлуке извршити брисање јавног добра у
„Б“ листу з.к. ул. 147 к.о. Милошевац и уписати право
својине на општину Модрича.
Члан 3.

I
Овом одлуком за чланове Општинске изборне
комисије Модрича, именују се:
1.		 Ружица Карамановић, дипломирани правник из
Модриче –за предсједника,
2.		 Љерка Ковач, дипломирани инжењер технологије
из Модриче - за члана,
3.		 Бахрудин Мехић, управни правник из Модриче –
за члана.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-96/13
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

102.
На основу члана 4. Закона о промету непокретности
(„Службени лист СРБиХ“, број: 38/78) и члана 35. Статута
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општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича
на 7. Сједници одржаној 19.06.2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о брисању статуса јавног добра
Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус непокретности у
општој употреби земљиште означено као:
-		 к.ч. 1574/6 по старом премјеру, а која одговара к.ч.
4219/2 по новом премјеру, површине 537 м2,
-		 к.ч. 1574/7 по старом премјеру, а која одговара к.ч.
4219/3 по новом премјеру, површине 386 м2, уписано
у З.К. уложак бр. 3 и ПЛ број.104 за К.О. Копривна.
Члан 2.
Републичка управа за геодетске и имовинско правне
послове, Подручна јединица Модрича ће на основу ове
одлуке извршити брисање јавног добра у „Б“ листу З.К.
улошка број 3, и државне својине -јавни и некатегорисани путеви у ПЛ број 104 у К.О. Копривна и уписати
право својине на општину Модрича.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-95/13		
Датум, 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

103.
На основу члана 30. и члана 108. став 2. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број:101/04, 42/05, 118/05), члана 53б. Изборног
закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12), тачке 3.
Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове
савјета мјесне заједнице («Службени гласник Републике
Српске», број: 122/12 и 31/13) и чланова 35. , 71. 104. и 107.
Статута општине Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број 4/05, 3/08 и 3/13),Скупштина општине Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
o расписивању избора за избор
чланова савјета мјесних заједница
Члан 1.
Расписују се избори за чланове савјета мјесних
заједница у свим мјесним заједницама на подручју општине Модрича.

Изборе из става 1. овог члана одржаће се 29.09.2013.
године.
Избори за чланове савјета у мјесним заједницама:
Модрича 1, 2, 3, 4 и 5, Дуго Поље, Гаревац, Копривна,
Таревци, Милошевац, Скугрић, Врањак, и Добриња,
одржаће се истога дана у периоду од 9.00 до 16.00 часова, гдје се бира седам (7) чланова савјета.
Избори за чланове савјета у мјесним заједницама:
Бабешница, Брањак 1 Ботајица, Чардак, Кладари Доњи,
Толиса, Крчевљани, Кладари Горњи, Копривнска Требава, Ријечани Горњи и Борово Поље, одржаће се истога
дана у периоду од 9.00 до 14.00 часова, гдје се бира пет
(5) чланова савјета.
Члан 2.
Избори за чланове савјета мјесних заједница спроводе се у складу одредбама Изборног закона Републике Српске («Службени гласник Републике Српске»,
број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12), Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини («Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 32/10), Упутства о
организовању и спровођењу избора за чланове савјета
мјесне заједнице («Службени гласник Републике
Српске», број: 122/12 и 31/13), Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 ,
3/08 и 3/13) и овом одлуком.
Мандат новоизабраних чланова савјета мјесних
заједница траје четири године, односно до одржавања
нових локалних избора.
Члан 3.
Општинска изборна комисија ће након спровођења
избора за чланове савјета мјесних заједница, поднијети
извјештај Скупштини општине Модрича.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-104/13		
Датум: 19.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

104.
На основу члана 25. Закона о пољопривредном
земљишту (Сл. гласник РС бр. 93/06, 83/07, 14/10 и
5/12), и члана 35. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05, 3/08 и 3/13),
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Скупштина општине Модрича на 7. сједници одржаној
дана 19.06.2013. године доноси

ОДЛУКУ
о заштити усјева и засада на
пољопривредном земљишту
од пољске штете
I –ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин заштите усјева, засада и других култура (у даљем
тексту: пољопривредне културе), убраних плодова - док се налазe на пољопривредном земљишту,
пољопривредних објеката и уређаја, као и свих других средстава за производњу на пољопривредном
земљишту који су у непосредној вези с њим (у даљем
тексту: пољопривредно имање), без обзира у чијој су
својини.
Члан 2.
Под пољопривредним објектима и уређајима
сматрају се и објекти у заједничкој употреби, као што
су: пољски путеви, доводни и одводни канали прокопани ради довода и одвода воде или исушивања
земљишта, без обзира у чијој су својини.
Под засадима се подразумјевају и све врсте леја за
производњу, свих врста расадног материјала, расадници за масовну производњу воћних и свих других садница ради расађивања.
II – МАТЕРИЈАЛНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Забрањено је оштећивање и довођење у опасност од
оштећења свих врста пољопривредних култура у току
вегетације и плодова послије жетве – брања, док се налазе на пољопривредном земљишту, следећим радњама:
а) напасањем стоке на пашњацима који се налазе
између или у близини пољопривредних култура и ливада ако пашњаци нису ограђени или на други начин
обезбијеђени да се напасањем не оштете пољопривредне
културе;
б) пуштањем пернате живине у њиве, ливаде и на
друга пољопривредна земљишта док се пољопривредне
културе налазе на њима и док су на њивама убрани плодови љетине.
Члан 4.
Забрањено је:
а) одраслим лицима и дјеци, прелазити пјешице преко површина засијаних пољопривредним културама,
преко воћњака и ливада у току вегетације, изузев изласка у јавном интересу;

б) користити појила и вршити напасање стоке на
мјестима гдје се у непосредној близини налазе
пољопривредне културе - ако та мјеста нису осигурана да се не оштећују ове културе;
в)		 провођење стоке, провожење запрега, моторних возила, (трактори, самоходне косачице и
др.),пуштање стоке и живине преко површина,
засијаних пољопривредним културама, површина узораних и припремљених за сјетву;
г)		 брање туђег воћа и поврћа, као и других
пољопривредних култура;
д) оштећење посађених, или за садњу припремљених
садница воћа, поврћа и других врста биља,
ђ) пројазивање, затрпавање или оштећење ријека,
потока и других водотокова изграђених или
природно насталих, који служе за довођење и
одвођење воде с пољопривредних површина, без
обзира у чијој су својини;
е) подизање насипа или на други начин спречавање
или мијењање природног тока и отока оборинских вода;
ж) преоравање, затрпавање или на други начин
оштећење пољских путева и канала;
з) оштећивати пољопривредне објекте, уређаје на
пољопривредним имањима у пољу, као што су: господарске зграде, пољски магацини, шупе за алат,
силоси, пољски путеви, знакови на појединим
парцелама, знакови који обиљежавају прелазе, забрану паше и сл.;
и)		 сађење високорастућих стаблашица или других засада, чија висина прелази два метра, на
удаљености мањој од четири метра од међа или
граница пољопривредних парцела (не односи се
на насеља градског карактера);
ј) растурање, оштећење и разбацивање сакупљених
пољопривредних плодова, као што су: складови
крстиња,стогови и камаре, пољски трапови и силоси, као и плодова накупљених на други начин;
к) растурање и продавање плодова обољелих од карантинских и економски штетних болести и штеточина.
Члан 5.
Власници међа и живица на пољопривредном
земљишту дужни су их уредно одржавати - на начин
како не би причињавали штету како на сусједном тако
и на свом пољопривредном земљишту.
Под одржавањем међа и живица, у смислу претходног става овог члана, подразумијева се њихово
прокресавање или скраћивање на висину до два метра.
Забрањено је уништавање или оштећивање међа и
живица које се уредно одржавају.
Члан 6.
Пољопривредне површине које служе као пашњаци
заједно за више села или за дио села, мора да буду
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III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
уредно ограђене ако се граниче са површинама под
пољопривредним културама.
Члан 11.
Појединачни властити пашњаци мора да буду
ограђени ако су у близини пољопривредних култура
другог власника, односно корисника.
Прилазни путеви на пашњак за прогон стоке на испашу мора да буду тако уређени да се прогоном стоке
не могу оштетити пољопривредне културе на успутним
пољопривредним имањима.
Члан 7.
Заједничка појила за стоку мора да буду урађена
на оним дијеловима потока и ријека гдје се њиховим
кориштењем не наноси штета пољопривредним културама.
Ако у појединим селима или засеоцима, из
објективних разлога, није могуће одредити друга погодна мјеста за појила ван површина под пољопривредним
културама, мјесне заједнице (Савјет мјесне заједнице)
ће одредити она мјеста која је најлакше оградити и
обезбиједити да се њиховим кориштењем не наноси
штета пољопривредним културама.
Појила и пашњаке заједнички уређују и одржавају
једно или више села која ове површине и објекте
заједнички користе. Ако те површине и објекти користе
само поједини засеоци или групе домаћинства, дужни
су их заједнички уредити и одржавати.
Члан 8.
Пољски путеви и узглавнице између парцела користе се заједнички и заједнички се одржавају.
Ако њива нема директног улаза с пољског пута, мора се обезбиједити нужни прилаз кроз сусједну њиву
која је најближа прилазном путу у ширини најмање 4м.
Забрањено је онемогућавање нужног прилаза.
Корисник нужног прилаза дужан је надокнадити
причињену штету на усјеву власнику усјева.
Члан 9.
Власници, односно пољопривредни произвођачи,
као и предузећа у области пољопривреде, дужни су
парцеле третиране отровним пестицидима, означити
видним знаковима (мртвачка глава, писмено упозорење
и др.), како не би дошло до тровања људи и животиња.
Да би се спријечило ширење карантинских болести
власници заражених воћних стабала дужна су иста
уништити под надзором стручних лица.
Члан 10.
Забрањено је спаљивање органских остатака послије
жетве усјева, као и другог отпада на пољопривредном
земљишту.
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Новчаном казном од 500,00 – 1000,00 КМ, казниће се
правно лице које врши прекршај из члана 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10. ове одлуке.
За прекршај из претходног става казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 100,00 –
500,00 КМ.
Новчаном казном од 100,00 – 500,00 КМ, казниће се
и физичко лице ако изврши прекршај из члана 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9,10. ове одлуке.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни
орган Општине за послове пољопривредне инспекције,
инспекције за путеве и комуналне полиције.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о одржавању међа, канала и њивских путева
(„Службени гласник општине Модрича“, број: 7/00).
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Модрича.
Број: 01-022-111/13		
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

105.
На основу члана 22. Став 1. Алинеја 14. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске број: 101/04, 42/05 и 118/05 и члана 35. Статута
општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича,
на 7. сједници одржаној дана 19.06.2013. године доноси

ОДЛУКУ
о условима и начину држања,
заштити пчела, смјештају
пчелињака и начину превоза пчела
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови држања и заштити пчела, смјештају пчелињака, пчелиња паша и начин
превоза пчела.
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Члан 2.

Поједини појмови који се користе у овој одлуци:
а) Пчеларство је узгој, размножавање, производња
и промет домаће сиве пчеле – Apis meliffera carnica,
производња и промет пчелињих производа;
б) Пчелиња заједница је скуп пчела (матица, радилице, трутови и припадајуће пчеле) настањених на саћу
у кошници;
в) пчелињак је скуп пчелињих заједница које су
смјештене на слободном простору, односно у посебној
стабилној или монтажној кућици, а може бити и уграђен
у возило за превоз;
г) пчелар је физичко или правно лице које се бави
производњом и гајењем пчела и пчелињих производа;
д) стационирани пчелињак је пчелињак на којем
пчелиње заједнице бораве током цијеле године;
ђ) покретни пчелињак је пчелињак који пчелар у сезони цвјетања и медења медоносног и другог биља превози са паше на пашу;
е) пчелиња паша је медоносно и друго биље одређене
структуре на поједином локалитету.
II ГАЈЕЊЕ, ЗАШТИТА,
РЕПРОДУКЦИЈА ПЧЕЛА

СЕЛЕКЦИЈА

И

Члан 3.
1) Гајење пчела врши се у кошницама на пчелињаку
са покретним и непокретним саћем.
2) Пчелар је дужан да постави пчелињак тако да пчеле не сметају сусједима, пролазницима, другим пчеларима, домаћим животињама и јавном саобраћају.
Члан 4.
1) Пчелар је дужан у свом пчелињаку спроводити
савремене апитехничке мјере у складу са принципима
добре пчеларске праксе и предузимати све мјере ради
спречавања појаве ширења болести лијековима који
су регистровани и одобрени од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске.
2) Пчелар је дужан да у свом пчелињаку обезбиједи:
а) све потребне мјере ради спречавања приступа
домаћих и дивљих животиња
пчелињаку;
б) хигијенски исправно појилиште за пчеле.
в) одлагање старих сатних основа, воска, угинулих
пчела и друго у складу са добром пчеларском праксом.
Члан 5.
1) Употреба средстава за заштиту биља отровних за
пчеле за вријеме пчелиње паше обављаће се у складу са
прописима којима се уређује област употребе средстава
за заштиту биља.
2) Употреба средстава за сузбијање комараца и
уништавање других штеточина у пољопривреди и шумарству авио и другим методама отровних за пчеле

за вријеме пчелиње паше, врши се само по рјешењу и
одобрењу надлежног органа општине Модрича.
Члан 6.
Селекција матица за промет врши се у регистрованом селекцијском центру, а репродукција матица за
промет врши се у регистрованом селекцијском центру и
репроцентру под стручним надзором Агенције за узгој
и селекцију у сточарству.
III СМЈЕШТАЈ ПЧЕЛИЊАКА, ПЧЕЛИЊА
ПАША И НАЧИН ПРЕВОЗА
Члан 7.
Пчелар је дужан поставити пчелињак тако да:
1.		 минимална удаљеност пчелињака од стамбених
зграда, пословних просторија, објеката за стоку,
јавних путева и туђих земљишта мора бити већа
од 20 метара ваздушне линије, осим ако се ради о
властитим објектима пчелара гдје ова даљеност
може бити и мања;
2.		 минимална удаљеност пчелињака од предшколске установе и игралишта мора бити већа од 100
метара ваздушне линије, а излазна страна при
смјештају пчелињака не смије бити окренута према стамбеним зградама, пословним просторијама,
предшколским и школским установама.
3.		 минимална удаљеност пчелињака од произво
ђачких и прерађивачких капацитета и туристичких објеката током туристичке сезоне мора бити
већа од 300 метара ваздушне линије;
4.		 минимална удаљеност пчелињака од пута,
жељезничке пруге мора бити већа од 50 метара
ваздушне линије, а излазна страна при смјештају
пчелињака не смије бити окренута према путу и
жељезничкој прузи;
5.		 удаљеност између два покретна пчелињака мора
бити већа од 300 метара међусобне удаљености
ваздушном линијом и 700 метара између стационираног и покретног пчелињака;
6.		 минимална удаљеност између пчелињака и
селекцијског центра мора бити већа од три километра ваздушне линије
7.		 на видном мјесту пчелињака треба да стоји табла са именом и презименом власника пчелињака,
адресом и бројем телефона.
Члан 8.
Коришћење медоносног и другог биља за пчелињу
пашу је слободно и без накнаде.
Члан 9.
Ради коришћења пчелиње паше, пчелар може
пчелињак превозити са сталног мјеста на друго мјесто
држања.
Забрањено је превозити пчеле ако пчелиње заједнице
нису здраве, односно ако немају увјерење о здравстве-
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ном стању издатом од стране овлашћење ветеринарске
службе јединице локалне самоуправе из које пресељава
свој пчелињак.
Здравствено стање пчела доказује се увјерењем о
здравственом стању које не може бити старије од три
мјесеца, а у складу са прописима којима се уређује
здравствена заштита животиња.
Члан 10.
Послије постављања пчелињака на привременом
мјесту боравка на паши, пчелар је дужан на видљивом
мјесту поставити таблу.
Димензије табле су најмање 50 cm x 40 cm и поставља
се на висини најмање један метар од подлоге.
Табла је обојена жутoм бојом, а текст се исписује
штампаним словом црне боје и садржи:
а) име и презиме, односно назив пчелара,
б) адресу и телефонски број пчелара и
в) јединствен идентификациони број пчелињака.
Члан 11.
Превоз пчела може се вршити под условима и на
начин прописаним Правилником о условима и начину
превоза пчела („Службени гласник Републике Српске“,
број 24/13).
Члан 12.
Пчелар који довози пчеле на подручје општине
Модрича са друге јединице локалне самоуправе или
пресељава са једног мјеста на друго на подручју општине Модрича дужан је да прибави:
а) писану сагласност власника односно корисника
земљишта на коме ће бити постављен пчелињак.
б) увјерење овлашћене ветеринарске службе
јединице локалне самоуправе из које се пресељава
пчелињак о здравственом стању пчела, које не може бити старије од три мјесеца.
в) рјешење о одобрењу за смјештај покретног
пчелињака издато од стране Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича и
г) доказ о уплати накнаде
Члан 13.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича доноси рјешење о одобрењу за смјештај
покретног пчелињака у року 15 дана од дана пријема
захтјева ако су испуњени услови предвиђени чланом
12. ове одлуке,
Рјешење се доноси за једну календарску годину.
Члан 14.
Пчелар је дужан да у року од три дана од дана
пресељења пчелињака на територију општине Модрича обавијести Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности општине Модрича

Члан 15.
Власник пчелињака коме је одобрено пресељење
пчелињака на пашу обавезан је уплатити накнаду у износу од 2,00КМ по кошници на име трошкова
успостављања и вођења катастра пчелиње паше, фенолошке карте као и провјере здравственог стања пчелиње
заједнице које су пресељене.
Од плаћања ове накнаде ослобођени су регистровани пчелари који пресељавају пчелињак унутар подручја
општине Модрича.
Члан 16.
Забрањује се власницима односно корисницима
земљишта да дозволе власнику пчелињака постављање
пчелињих заједница на његовом земљишту прије него
што пчелар добије рјешење о одобрењу за пресељење и
постављање пчелињака од стране одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича.
Члан 17.
Власник, односно корисник земљишта дужан је пчелару омогућити прелаз преко земишта у циљу праћења
и хватања одбјеглог роја пчела.
У случају када пчелар приликом праћења и хватања
пчела причини штету власнику односно кориснику
земљишта, дужан је штету надокнадити по важећој
тржишној цијени.
Ако одбјегли рој пчела пчелар не скине у року 24
часа, сматра се да је његов власник лице које пронађе и
обезбиједи пчеле.
IV ПРОМЕТ ПЧЕЛИЊИМ ЗАЈЕДНИЦАМА,
МАТИЦАМА И ПЧЕЛИЊИМ ПРОИЗВОДИМА
Члан 18.
Физичко и правно лице које се бави пчеларством у
промет може ставити:
а) само здраве пчелиње заједнице и матице и
б) мед и друге пчелиње производе који испуњавају
санитарне захтјеве и не садрже штетне материје за
здравље људи што се доказује налазом референтне
лабораторије.
V ЕВИДЕНЦИЈА ПЧЕЛАРА И ПЧЕЛИЊАКА
Члан 19.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске води евиденцију пчелара и
пчелињака у Републици Српској.
Прикупљање података за евиденцију обавља
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича на прописаним обрасцима и исте доставља
Министарству.
Пчелар је дужан два пута годишње доставити
Одјељењу податке о бројном стању пчелињих заједница
и то са стањем 31.марта и 30. септембра.
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106.
На основу члана 33. став 1. Закона о уређењу простоЧлан 21.
ра и грађењу – („Службени гласник Републике Српске“,
број 55/10) и члана 35. Статута општине Модрича
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши
(«Службени гласник Oпштине Модрича број: 4/05 , 3/08
општински ветеринарски инспектор, општински
и 3/13 ) Скупштина општине Модрича на 7.сједници
пољопривредни инспектор и комунална полиција.
одржаној дана 19.06.2013. године, д о н и ј е л а je
Члан 22.
1. Новчаном казном од 500,00-1500,00 КМ казниће се
правно лице ако:
а) гаји пчеле супротно одредбама члана 3. ове одлуке;
б) не спроводи мјере заштите пчела (члан 4);
в) употребљава средства за сузбијање комараца и
уништавање других штеточина у пољопривреди и шумарству авио и другим методама за вријеме пчелиње
паше супротно одредбама ове одлуке (члан 5);
г) врши селекцију и репродукцију пчела супротно
члану 6. ове одлуке;
д) постави пчелињак супротно одредбама члана 7.
ове одлуке;
ђ) врши превоз пчела супротно одредбама члана 12.
ове одлуке;
е) не омогући пчелару пролаз преко његовог
земљишта ради праћења и хватања одбјеглог роја пчела
(члан 17);
ж) гаји и у приплод ставља приплодни материјал
других раса пчела, осим
заштићених раса пчела (члан15 );
з) ставља у промет пчелиње заједнице матице и
пчелиње производе супротно одредбама члана 15. ове
одлуке;
За прекршај из тачке 1. става 1. овог члана казниће
се новчаном казном у износу од100,00-300,00 КМ и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из члана 1. става 1 овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у износу од 200,00600,00 КМ.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 200,00-600,00 КМ.
2. Новчаном казном од 100,00 КМ казниће се власник-корисник земљишта ако дозволи постављање
пчелињака прије прибављеног одобрења (члан 16).

Члан 1.
У Савјет за праћење израде измјена Регулационог
плана „Модрича 1“ у Модричи именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Озрен Савичић,
Вид Стојановић,
Јелена Кикић-Обрадовић,
Дарко Стефановић,
Јово Станковић.
Члан 2.

Задатак Савјета из члана. 1. ове одлуке је да прати 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 ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења који представљају основу 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.

Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Модрича.
Број: 01.022-102/13		
Датум: 19.06.2013		

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
израде измјена Регулационог
плана „Модрича 1“

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-99/13
Датум: 19.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

107.
На основу члана 33. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу – („Службени гласник Републике Српске“,
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број 55/10) и члана 35. Статута општине Модрича
(«Службени гласник Oпштине Модрича број: 4/05 ,
3/08 3/13), Скупштина општине Модрича на 7. сједници
одржаној дана 19.06.2013. године д о н и ј е л а j e

не Модрича («Службени гласник општине Модрича»,
број 4/05 , 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на
7. сједници одржаној 19.6.2013. године. д о н о с и

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
израде измјена и допуна
Регулационог плана „Модрича 2“

ОДЛУКУ
о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе ради
комплетирања грађевинске парцеле

Члан 1.

Члан 1.

У Савјет за праћење израде измјена и допуна Регулационог плана „Модрича 2“ у Модричи именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Озрен Савичић,
Вид Стојановић,
Јелена Кикић-Обрадовић,
Дарко Стефановић,
Јово Станковић.
Члан 2.

Задатак Савјета из члана. 1. ове Одлуке је да прати 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 ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења који представљају основу 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“.
Број: 01-022-106/13		
Датум: 19.06.2013.године		

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

108.
На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона о стварним правима «Службени гласник Републике Српске»,
број: 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 11. тачка д. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Модрича“, број: 8/07) и члана 35. Статута општи-

Продаје се путем непосредне погодбе, неизграђено
градско грађевинско земљиште, означено као к.ч.
бр.1810/17 – паркинг, ост.неплодно земљ., уписано у
п.л. број: 377/1732 за КО Модрича, површине 40 м² посјед Скупштине општине Модрича, а што по старом
премјеру одговара к.ч. бр. 6/678- паркинг, остало неплодно земљиште, површине 40 м² уписано у ЗК уложак број: 1982 за КО Модрича – државна својина 1/1 ,
а ради комплетирања грађевинске парцеле Малиновић
Мирослава из Модриче, на којој је изграђен пословни
простор површине 73 м², а који се налази у приземљу
стамбено пословног објекта означеног као к.ч. 1609/3 и
к.ч. 1810/9 за К.О. Модрича у складу са регулационим
планом „Модрича 1“, („Службени гласник општине Модрича“, број: 8/09)
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 Републике Српске закључи купопродајни уговор о продаји
земљишта из члана 1. ове одлуке, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-101/13		
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

109.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске» број
68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске» број: 25/03), члана 10. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач
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Скупштина општине Модрича («Службени гласник општине Модрича» број: 8/04) и члана 35. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича»
број:4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на
7. сједници одржаној 19.06.2013.године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора
и чланова управних и Надзорног
одбора Јавних установа и
предузећа чији је оснивач
Скупштина општине Модрича
I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора и чланова управних и Надзорног одбора
Јавних установа и предузећа чији је оснивач Скупштина општине Модрича, и то:
1.		 ЈЗУ Дом здравља – директор и Управни одбор,
2.		 ЈЗУ Апотека– директор и Управни одбор,
3.		 ЈУ Центар за социјални рад– директор и Управни
одбор,
4.		 ЈУ Културно спортски центар– директор и Управни одбор,
5.		 ЈПУ «Наша радост» – Управни одбор,
6. Ј П Српски културни центар – Надзорни одбор,
7.		 ОО ТВЈ „Ватрогасно“ – Управни одбор.

V
За провођење ове одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине Модрича.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-87/13		
Датум, 19.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

110.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске» број:
68/07) и члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске» број: 25/03), и члана 35. Статута општине Модрича («Службени гласник општине
Модрича» број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине
Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013. године,
донијела je

ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање
директора и чланова Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља Модрича

II
Општи и посебни услови и критерији за избор и
именовање директора и чланова Управних и Надзорног одбора Јавних установа и предузећа чији је оснивач
Скупштина општине прописани су одлукама Скупштине општине Модрича о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање директора и чланова Управних и Надзорног одбора установа и предузећа
чији је оснивач Скупштина општине.
III
Рок за подношење пријава на Конкурс из тачке I ове
одлуке је 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс ће се објавити у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу «Глас Српске».
IV
Поступак избора и преглед приспјелих пријава на
конкурс и предлагање кандидата у складу са утврђеним
критеријима извршиће Комисија за избор директора и
чланова управних и надзорних одбора.

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и
критеријуми за избор и именовање директора и три
члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Модрича.
Под критеријумима за именовање из претходног става сматрају се степен образовања, стручно
знање, радно искуство, као и други стандарди и услови
прописани овом одлуком.
II
Кандидати за директора морају испуњавати опште и
посебне критеријуме и услове утврђене овом одлуком.
1. Општи услови
•		 да су држављани Републике Српске и Босне и
Херцеговине,
•		 да су старији од 18 година,
•		 да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у
периоду од три године прије објављивања конкурса,
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•		 да нису осуђивани за кривично дјело, привредни
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних
преступ или прекршај који их чине неподобним
служби («Службени гласник Републике Српске» број:
за обављање функције у установи,
68/07) и члана 8. Закона о министарским, владиним и
•		 да се против њих не води кривични поступак,
•		 да се на њих не односи члан IX став 1. Устава другим именовањима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске» број: 25/03), и члана 35. СтаБиХ.
тута општине Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општи2. Посебни услови
не Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013. године,
•		 висока стручна спрема VII степен,
•		 доктор медицине, специјалиста једне од грана донијела је
медицине из дјелатности Дома здравља, доктор
стоматологије- специјалиста, дипл. економиОДЛУКУ
ста, дипл. правник са менаџерским искуством у
о утврђивању стандарда и
здравству,
•		 најмање пет година радног искуства у струци,
критеријума за избор и именовање
•		 програм рада.
III

директора и чланова Управног
одбора ЈЗУ «Апотека» Модрича

Кандидати за чланове Управног одбора поред општих критеријума и услова из претходне тачке ове одлуке морају испуњавати и посебне услове:

I

•		 висока стручна спрема - VII степен,
•		 познавање проблематике у здравству,
•		 познавање садржаја и начина рада Управног одбора.
IV
Директора и Управни одбор на основу спроведеног Јавног конкурса, на приједлог Комисије за избор,
именује Скупштина општине Модрича.
V
Комисију за избор именује Начелник општине у року од седам (7) дана од дана правоснажности ове одлуке.
VI
Комисија за избор има пет чланова од којих су три
службеници Административне службе, а два члана су
спољни сарадници.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 8/04)
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-88/13
Датум, 19.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и
критеријуми за избор и именовање директора и три
члана Управног одбора Јавне здравствене установе
«Апотека» Модрича.
Под критеријумима за именовање из предходног
става сматрају се степен образовања, стручно знање,
радно искуство, као и други стандарди и услови прописани овом одлуком.
II
Кандидати за директора морају испуњавати опште
и посебне критеријуме и услове утврђене овом длуком.
1. Општи услови
•		 да су држављани Републике Српске и Босне и
Херцеговине,
•		 да су старији од 18 година,
•		 да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у
периоду од три године прије објављивања конкурса,
•		 да нису осуђивани за кривично дјело, привредни
преступ или прекршај који их чине неподобним
за обављање функције у установи,
•		 да се против њих не води кривични поступак,
•		 да се на њих не односи члан IX став 1. Устава
БиХ.
2. Посебни услови
•		 висока стручна спрема VII степен-фармацеутски
факултет,
•		 најмање пет година радног искуства у струци,
•		 да посједује организационе и пословне способности и смисао зa руковођење,
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•		 доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
•		 програм рада.
III
Кандидати за чланове Управног одбора поред општих критеријума и услова из предходне тачке ове одлуке морају испуњавати и посебне услове:
•		 висока или виша стручна спрема - VII или VI степен,
•		 познавање проблематике у дјелатности Апотеке,
•		 познавање садржаја и начина рада Управног одбора,
•		 доказани резултати на ранијим пословима.

општине Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013.
године, донијела је

ОДЛУК У
о утврђивању критеријума за
избор и именовање директора
и чланова Управног одбора ЈУ
Центар за социјални рад Модрича
I

Директора и Управни одбор на основу спроведеног Јавног конкурса, на приједлог Комисије за избор,
именује Скупштина општине Модрича.

Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и
критеријуми за избор и именовање директора и три члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални
рад Модрича.
Под критеријумима за именовање из предходног
става сматрају се степен образовања, стручно знање,
радно искуство, као и други стандарди и услови прописани овом одлуком.

V

II

Комисију за избор именује Начелник општине у року од седам (7) дана од дана правоснажности ове одлуке,
а у складу са критеријумима утврђеним овом одлуком.

Кандидати за директора морају испуњавати опште и
посебне критеријуме и услове утврђене овом одлуком.

IV

VI
Комисија за избор има пет чланова од којих су три
службеници Административне службе, а два члана су
спољни сарадници.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 8/04)
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-89/13		
Датум, 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

112.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске» број:
68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске», број: 25/03), и члана 35.
Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина

1. Општи услови
•		 да су држављани Републике Српске и Босне и
Херцеговине,
•		 да су старији од 18 година,
•		 да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у периоду од три године прије објављивања конкурса,
•		 да нису осуђивани за кривично дјело, привредни
преступ или прекршај који их чини неподобним
за обављање функције у установи,
•		 да се против њих не води кривични поступак,
•		 да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
2. Посебни услови
•		 висока стручна спрема VII степен- висока стручна спрема VII степен- Факултет политичких наука – смјер социјални рад и социјална политика,
правни факултет, филозофски факултет - смјер
педагогија, психологија, социологија социјални
рад и дефектолошки факултет.
•		 најмање пет година радног искуства у струци и
посједовање организационих способности,
•		 доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
•		 програм рада.
III
Кандидати за чланове Управног одбора поред општих критеријума и услова из предходне тачке ове одлуке морају испуњавати и посебне услове:
•		 висока или виша стручна спрема - VII или VI степен,
•		 познавање проблематике и дјелатности Центра за
социјални рад,
•		 доказани резултати на ранијим пословима.
•		 познавање садржаја и начина рада Управног одбора.
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IV

Директора и Управни одбор на основу спроведеног Јавног конкурса, на приједлог Комисије за избор,
именује Скупштина општине Модрича.
V
Комисију за избор именује Начелник општине о року
од седам (7) дана од дана правоснажности ове одлуке.
VI
Комисија за избор има пет чланова од којих су три
службеници Административне службе, а два члана су
спољни сарадници.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 8/04)
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-90/13		
Датум, 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

члана Управног одбора Јавне установе Културно спортски центар Модрича.
Под критеријумима за именовање из предходног
става сматрају се степен образовања, стручно знање,
радно искуство, као и други стандарди и услови прописани овом одлуком.
II
Кандидати за директора морају испуњавати опште и
посебне критеријуме и услове утврђене овом одлуком.
1. Општи услови
•		 да су држављани Републике Српске и Босне и
Херцеговине,
•		 да су старији од 18 година,
•		 да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у
периоду од три године прије објављивања конкурса,
•		 да нису осуђивани за кривично дјело, привредни
преступ или прекршај који их чине неподобним
за обављање функције у установи,
•		 да се против њих не води кривични поступак,
•		 да се на њих не односи члан IX став 1. Устава
БиХ.
2. Посебни услови
•		 висока или виша стручна спрема VII или VI степен друштвеног или економског смјера,
•		 најмање пет година радног искуства и посједовање
организационих способности,
•		 доказани резултати и успјеси у обављању ранијих
послова,
•		 програм рада.

113.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске број:
68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број: 25/03), и члана 35. Статута
општине Модрича („Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича
на 7. сједници одржаној 19.06.2013. године, донијела je

Кандидати за чланове Управног одбора поред општих критеријума и услова из предходне тачке ове одлуке морају испуњавати и посебне услове:

ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда
и критеријума за избор и
именовање директора и чланова
Управног одбора ЈУ Културно
спортски центар Модрича

IV
Директора и Управни одбор на основу спроведеног Јавног конкурса, на приједлог Комисије за избор,
именује Скупштина општине Модрича.

I

V

Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и
критеријуми за избор и именовање директора и три

Комисију за избор именује Начелник општине у року
од седам (7) дана од дана правоснажности ове одлуке.

III

•		 висока или виша стручна спрема - VII или VI степен,
•		 познавање проблематике и дјелатности Центра,
•		 доказани резултати рада на ранијим пословима,
•		 познавање садржаја и начина рада Управног одбора.
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VI

III

Комисија за избор има пет чланова од којих су три
службеници Административне службе, а два члана су
спољни сарадници.

Кандидати за чланове Управног одбора морају
испуњавати опште и посебне услове и критеријуме
утврђене овом одлуком.

VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 8/04)
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-91/13		
Датум, 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

114.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске» број:
68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Серпске («Службени
гласник Републике Српске», број: 25/03), и члана 35.
Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича» број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина
општине Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013.
године, д о н и ј е л а je

ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈПУ
«Наша радост» Модрича
I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и
критеријуми за избор и именовање три члана Управног
одбора Јавне предшколске установе «Наша радост» Модрича.
Под критеријумима за именовање из предходног става сматрају се степен образовања, стручно
знање, радно искуство, као и други стандарди и услови
прописани овом одлуком.
II
У Управни одбор именују се три члана, и то представник оснивача, представник Савјета родитеља и
представник стручног особља Предшколске установе.

1. Општи услови
•		 да су држављани Републике Српске и Босне и
Херцеговине,
•		 да су старији од 18 година,
•		 да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у
периоду од три године прије објављивања конкурса,
•		 да нису осуђивани за кривично дјело, привредни
преступ или прекршај који их чине неподобним
за обављање функције у установи,
•		 да се против њих не води кривични поступак,
•		 да се на њих не односи члан IX став 1. Устава
БиХ.
2. Посебни услови
•		 висока или виша стручна спрема - VII или VI степен, ( из реда запослених ако нема других кандидата може се именовати кандидат са ССС)
•		 познавање проблематике и дјелатности предшколске установе,
•		 познавање садржаја и начина рада Управног одбора.
IV
Управни одбор на основу спроведеног Јавног конкурса, на приједлог Комисије за избор, именује Скупштина општине Модрича.
V
Комисију за избор именује Начелник општине у року од седам (7) дана од дана правоснажности ове одлуке.
VI
Комисија за избор има пет чланова од којих су три
службеници Административне службе који посједују
стручно знање из области предшколског васпитања
и образовања а два члана су спољни сарадници који
познају ову проблематику.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 8/04)
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VIII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-92/13		
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

115.
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 25/03), и члана
35. Статута општине Модрича («Службени гласник
општине Модрича», број: 4/05, 3/08, 3/13), Скупштина
општине Модрича на 7.сједници одржаној 19.06.2013.
године, д о н и ј е л а j e

ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање
чланова Надзорног одбора ЈП
Српски културни центар Модрича
I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и
критеријуми за избор и именовање три члана Надзорног одбора Јавног предузећа Српски културни центар
Модрича.
Под критеријумима за именовање из предходног
става сматрају се степен образовања, стручно знање,
радно искуство, као и други стандарди и услови прописани овом одлуком.
II
Кандидати за чланове Надзорног одбора морају
испуњавати опште и посебне критеријуме и услове
утврђене овом одлуком.
1. Општи услови
•		 да су држављани Републике Српске и Босне и
Херцеговине,
•		 да су старији од 18 година,
•		 да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у
периоду од три године прије објављивања конкурса,
•		 да нису осуђивани за кривично дјело, привредни
преступ или прекршај који их чине неподобним
за обављање функције у установи,
•		 да се против њих не води кривични поступак,

•		 да се на њих не односи члан IX став 1. Устава
БиХ.
2. Посебни услови
•		 висока или виша стручна спрема - VII или VI степен,
•		 посједовање стручних и професионалних знања
за обављање послова надзора,
•		 доказани резултати рада на ранијим пословима,
•		 познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора.
III
Надзорни одбор на основу спроведеног Јавног конкурса, на приједлог Комисије за избор, именује Скупштина општине Модрича.
IV
Комисију за избор именује Начелник општине у року од седам (7) дана од дана правоснажности ове одлуке.
V
Комисија за избор има пет чланова од којих су три
службеници Административне службе, а два члана су
спољни сарадници.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 8/04)
VII
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-93/13		
Датум, 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

116.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске» број:
68/07), члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске» број:25/03), и члана 35. Статута општине Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број: 4/05 3/08 и 3/13), Скупштина општине
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Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013. године,
донијела je

ОДЛУКУ
о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање
чланова Управног одбора ОО
ТВЈ «Ватрогасно» Модрича

IV
Комисију за избор именује Начелник општине
у року од седам (7) дана од дана правоснажности ове
Одлуке.
V
Комисија за избор има пет чланова од којих су три
службеници Административне службе а два члана су
спољни сарадници.
VI

I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и
критеријуми за избор и именовање три члана Управног
одбора Општинске организације Територијална ватрогасна јединица «Ватрогасно» Модрича.
Под критеријумима за именовање из предходног
става сматрају се степен образовања, стручно знање,
радно искуство, као и други стандарди и услови прописани овом одлуком.
II
Кандидати за чланове Управног одбора морају
испуњавати опште и посебне услове и критеријуме
1. Општи услови
•		 да су држављани Републике српске и Босне и Херцеговине,
•		 да су старији од 18 година,
•		 да нису отпуштени из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у
периоду од три године прије објављивања конкурса,
•		 да нису осуђивани за кривично дјело, привредни
преступ или прекршај који их чине неподобним
за обављање функције у установи,
•		 да се против њих не води кривични поступак,
•		 да се на њих не односи члан IX став 1. Устава
БиХ.
2. Посебни услови
•		 висока или виша стручна спрема - VII или VI степен,
•		 познавање проблематике и дјелатности Ватрогасне јединице,
•		 доказани резултати рада на ранијим пословима,
•		 познавање садржаја и начина рада Управног одбора.
III
Управни одбор на основу спроведеног Јавног конкурса , на приједлог Комисије за избор, именује Скупштина општине Модрича.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 8/04)
VII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-94/13
Датум, 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

117.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 42. став 1. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12) и члана
35. и 71. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“ број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на 7. сједници одржаној дана
19.06.2013. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о
оснивању општинске организације
Територијална ватрогасна јединица
„ВАТРОГАСНО“ Модрича
Члан 1.
У Одлуци о оснивању општинске организације
Територијална ватрогасна јединица „Ватрогасно“
Модрича,број:01-22-87/03 од 30.06.2003.године („Службени гласник општине Модрича“, број: 5/03), члан 7.
мијења се и гласи:
„ОО ТВЈ „Ватрогасно“ Модрича руководи старје
шина Територијалне ватрогасне јединице, којег именује
Начелник општине на основу спроведеног јавног конкурса.“
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Члан 2.

II

Статут ООТВЈ „Ватрогасно“ Модрича ускладиће
се са овом одлуком у року од тридесет дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-105/13
Датум: 19.06.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

118.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича». број 4/05, 3/08
и 3/13), Скупштина општине Модрича на 7. сједници
одржаној 19.06.2013. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности одборника
I
МУСТАФА МУСТАЈБЕГОВИЋ из Модриче, на лични захтјев разрјешава се дужности одборника у Скупштини општине Модрича.
II
Разрјешење се врши са 19.06.2013. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-108/13
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

119.
На основу члана 35. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3!13), и члана 6. Пословника о раду Скупштине
општине Модрича («Службени гласник општине Модрича» број: 5/10) Скупштина општине Модрича на 7.
сједници одржаној 19.06.2013. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборника
I
МИРСАДУ БАХИЋУ из Модриче, верификује се
мандат одборника у Скупштини општине Модрича.

Верификација мандата се врши са 19.06.2013. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-109/13		
Датум, 19.06.2013. годинe

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

120.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“,
бр4ој: 13/02, 87/07 и 50/10), члана 6. Закона о поступку
за укидање заједничког права власништва на бившим
кметским селиштима („Службени лист Босне и Херцеговине“, број 22/73), члана 356. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11) и члана 35. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број:
4/05, 3/08 и 3/13), рјешавајући по захтјеву Стевић Мирка
Које из Скугрића кога заступа Новак Гојковић, адвокат
из Модриче, у предмету признања права власништа на
бившим кметским селиштима, Скупштина општине Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању права власништва
1. Утврђује се да је Стевић Мирка Којо из Скугрића
Горњег власник парцела које су уписане у З.К. извадак
330 за К.О. Скугрић Горњи означене као:
- к.ч. 656/3 Кућиште двориште, површине 495 м2 ,
- к.ч. 656/4 Кућиште њива 5 класе, површине 2682 м2,
- к.ч. 656/5 Кућиште воћњак 4 класе, површине 1073 м2,
2. Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука Подручна јединица Модрича ће по правоснажности овог рјешења извршити
укњижбу права власништва на парцелама из тачке 1.
овог рјешења, на начин да ће брисати власништво бивше кметовске породице Симкић и уписати Стевић Мирка Коју из Скугрића Горњег са дијелом 1/1.
3. Подносилац захтјева се обавезује уплатити 100,00
КМ на име трошкова поступка у корист Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања
Лука на жиро рачун бр. 555007-002251-7643, прије правоснажности рјешења, сврха уплате трошкови поступка позив на број 30-ИПП.
Образложење
Стевић Мирка Којо из Скугрића Горњег заступан
по пуномоћнику Гојковић Новаку, адвокату из Модри-
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че, поднио је захтјев 23.04.2013. године за расправљање
имовинских односа на бившем кметском селишту, породице Симкић. У захтјеву је навео да је предметне парцеле стекао наслијеђем од оца Стевић Мирка.
Поступајући по захтјеву а прије одржане усмене расправе пуномоћник је обезбиједио историјат парцела. Из
прилога у спису се види да је подносилац захтјева уписан у ПЛ 990 к.о.Скугрић Горњи, да парцеле одговарају
парцелама које су уписане у з.к. ул. 330 као власништво
бивше кметске породице Симкић к.бр.16. из Скугрића Г.
Одржана је усмена расправа дана 15.05.2013. године којој је присуствовао пуномоћник подносиоца
захтјева Гојковић Новак, адвокат из Модриче, геометар
Драгановић Цвија која је урадила историјат парцеле и
идентификацију и службено лице. Из историјата парцела се види да је на парцелама које су предмет поступка по
новом операту први био уписан Стевић Мирка Којо који
је исте поклонио Стевић Које Мирку, а овај садашњем
посједнику Стевић Мирка Који, које по старом операту одговарају парцелама означеним као к.ч. 656/3, 656/4
и 656/5 које су биле уписане као сувласништво бивше
кметске породице Симкић. По изјави пуномоћника
предметне парцеле је отац његовог клијента купио од
Симкић Пере, које године није му познато. У архиви
катастарског операта не постоји уговор на основу кога
би се тачно утврдило које године је извршена куповина.
Претпоставља се да је постојао споразум међу члановима бивше кметске породице, обзиром да је подносилац захтјева и његови претходници уписани од успоставе новог катастарског операта 1974. године. Како је
увиђајем утврђено да на к.ч. 2204 новог операта постоји
кућа упућује на закључак да је постојала сагласност
сувласника за продају.
Члан 6. Закона о поступку за укидање заједничког
права власништва на бившим кметским селиштима наводи: „Поступак за утврђивање права власништва по
овом закону спроводи и рјешење доноси Скупштина
општине на чијем се подручју налази бивше кметско
селиште или његов највећи дио, по одредбама Закона о
општем управном поступку“.
Члан 356. став 2. Закона о стварним правима наводи: „Поступци о стицању, заштити и престанку права
својине и других стварних права започети на основу
прописа који су били на снази до дана ступања на снагу
овог закона окончаће се по одредбама тих прописа“.
На основу овако утврђеног чињеничног стања одлучено је као у диспозитиву.
Земљишно-књижни уред Основног суда у Модричи ће извршити провођење овог рјешења по службеној
дужности, а на основу члана 9. Закона о поступку за
укидање заједничког права власништва на бившим
кметским селиштима.
Трошкове поступка подносилац је дужан платити у
износу од 100,00 КМ.

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор у року од 30 дана од
дана пријема рјешења.
Број: 01-475-47/13
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

121.
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 7.
сједници одржаној дана 19.06.2013. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о неприхватању понуде
Општина Модрича не прихвата неизграђено
грађевинско земљиште по понуди Кузмановић (Раде)
Илије из Модриче, означено као:
- 		 к.ч. 1112/1 површине 1113 м2 по новом премјеру,
- 		 к.ч. 1112/2, површине 1230 м2 по новом премјеру,
што одговара к.ч. 4/8 по старом премјеру,
- 		 к.ч. 1112/3 површине 1284 м2 по новом премјеру,
- 		 к.ч. 1113/1, површине 167 м2 по новом премјеру,
што одговара к.ч. 4/583 по старом премјеру,
- 		 к.ч. 1114/1 површине 314 м2 по новом премјеру,
што одговара к.ч. 4/27 по старом премјеру,
- 		 к.ч. 1115/9 површине 237 м2 по новом премјеру,
што одговара к.ч.4/717 по старом премјеру,
- 		 к.ч. 1123/5 површине 98 м2 , по новом, што одговара к.ч. 4/720 по старом премјеру, укупне површине 4443 м2 , уписане у ПЛ број: 3027/34 и 3027/36 и
ЗК извадак број: 113 и 1007 у К.О. Модрича.
Образложење
Кузмановић Илија из Модриче, обратио се писаном понудом 21.05.2013. 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 4443 м2 уписане у П.Л. број 3027/37
и 3027/36 подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,
- увидом у земљишно-књижни извадак број 113
и 1007 за к.о. Модрича, утврђено је да је предметно
земљиште укњижено као власништво са 1/1 дијела.
- право власништва на предметно земљиште именовани је стекао на основу рјешења Републичке управе
за геодетске и имовинско-правне послове ПЦ Модрича
број: 30-475-39/07 од 04.04.2007. године.
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- да се по Урбанистичком плану „Модрича 2020»
(„Службени гласник општине Модрича“ број 6/06) парцела налази у Стамбено-пословној зони.
Обзиром да општина Модрича није заинтересована
за преузимање предметног земљишта, одлучено је као
у диспозитиву овог рјешења.

Обзиром да општина Модрича није заинтересована
за преузимање предметног земљишта, одлучено је као
у диспозитиву овог рјешења.
Против овог рјешења није допуштена жалба али се
може покренути управни спор код Окружног суда у
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Против овог рјешења није допуштена жалба али се
може покренути управни спор код Окружног суда у
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења

Број: 01-475-40/13
Датум: 19.06.2013. године

Број: 01-475-37/13
Датум: 19.06.2013. године

123.
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 7.
сједници одржаној дана 19.06.2013. године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

122.
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 7.
сједници одржаној дана 19.06.2013. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о неприхватању понуде
Општина Модрича не прихвата неизграђено
грађевинско земљиште по понуди Шпирић (Радована)
Здравка из Модриче, означено као к.ч. број: 817/399,
површине 860 м2 , по новом премјеру, што одговара к.ч.
број: 397/853 по старом премјеру, уписане у ПЛ број
1416/1 и ЗК извадак број 776 у К.О. Модрича.
Образложење
Шпирић Здравко из Модриче, обратио се писменом понудом 29.5.2013.. 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 860 м2 уписане у П.Л. број 1416/1
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,
- увидом у земљишно-књижни извадак број 776 за
к.о. Модрича, утврђено је да је предметно земљиште
укњижено као државна својина са 1/1 дијела.
- право кориштења на предметно земљиште
именовани је стекао на основу Рјешења о додјели
неизграђеног градског грађевинског земљишта број: 02374-12-1252/2000 од 01.02.2000. године.
- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020»
парцела налази у Стамбеној зони.

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р

РЈЕШЕЊЕ
о неприхватању понуде
Општина Модрича не прихвата
неизграђено
грађевинско земљиште по понуди Халеповић (Идриз)
Вахиде, Карабеговић (Идриз) Мајде и Карабеговић
(Идриз) Саџиде, сви из Сарајева, означено као к.ч. број:
414/1, површине 8391 м2 , по новом премјеру, уписане у
ПЛ број: 269/5 у К.О. Модрича.
Образложење
Халеповић Вахида, Карабеговић Мајда и
Карабеговић Саџида сви из Сарајева, обратили су се писаном понудом 30.05.2013. 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 су као посједници земљишта из диспозитива
овог рјешења, површине 8391 м2 уписане у П.Л. број:
269/5 подносиоци понуде уписани са 1/3 дијела.
- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020»
парцела већим дијелом налази у Стамбеној зони и
мањим дијелом у Зони пољопривредних површина.
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: 01-475-42/13 		
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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124.
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 7.
сједници одржаној дана 19.06.2013. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о неприхватању понуде
Општина Модрича не прихвата неизграђено грађе
винско земљиште по понуди Ћарић (Решид) Аге из Градачца, означено као к.ч. број: 414/2, површине 8395 м2, по
новом премјеру, уписане у ПЛ број:4704/1 у К.О. Модрича.
Образложење
Ћарић Аго из Градачца, обратио се писменом понудом 03.06.2013. 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 8395 м2 уписане у П.Л. број 4704/1
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,
- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020»
парцела већим дијелом налази у Стамбеној зони и
мањим дијелом у Зони пољопривредних површина.
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: 01-475-43/13
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

125.
На основу члана 125. став 2. тачка г. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 71/09 и 104/11), те члана 35.
и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник
општине Модрича», број 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина
општине Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине Модрича предлаже Министарству просвјете и културе Републике Српске да за чла-

на Школског одбора Основне школе “Свети Сава“ Модрича испред Скупштине општине Модрича именује
Свјетлану Стевановић из Модриче, по занимању наставник српског језика и књижевности, незапослена.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
биће објављен у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-022-25/13
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

126.
На основу члана 125. став 2. тачка г. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/08, 71/09 и 104/11), те члана 35.
и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник
општине Модрича», број 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина
општине Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине Модрича предлаже Министарству просвјете и културе Републике Српске да за члана
Школског одбора Основне школе “Сутјеска” Модрича
испред Скупштине општине Модрича именује Жарка
Дринића из Модриче, по занимању дипломирани економиста, запослен у “Оптима група” ДОО Бања Лука.
Овај закључак ступа на снагу даном доношња а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Модрича“.
Број: 01-111-17/13		
Датум: 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

127.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05,3/08
и 3/13) и члана 126. Пословника о раду Скупштине општине Модрича(„Службени гласник општине Модрича“, број:5/10 и 9/11), а након разматрања захтјева Слободана Јовановића, Зорана Шишљагића и АД “Комуналац Модрича“ сви из Модриче, за израду измјене дијела
Регулационог плана „Тржница“, Скупштина општине
Модрича на 7. сједници одржаној 19.06.2013. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Модрича прихвата иниција
тиву Слободана Јовановића, Зорана Шишљагића и
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АД “Комуналац Модрича“ сви из Модриче, за израду
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
измјене дијела Регулационог плана „Тржница“ („Службени гласник општине Модрича“ , број: 5/10), у циљу («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08
рјешавања имовинско правних односа, привођења пар- и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду и Програцела намјени као и рјешавања паркинга и саобраћајница ма рада Дома здравља, Скупштина општине Модрича
на 7. сједници одржаној 19.06.2013. године, донијела је
са пратећим садржајем.
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 Модрича».
Број: 01-363-13/13		
Датум, 19.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

128.
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 раду
друштвених организација и удружења грађана у 2012.
години, Скупштина општине Модрича на 7. сједници
одржаној 19.06.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина не прихвата Извјештај о раду ЈЗУ Дом
здравља Модрича за 2012. са Планом рада за 2013. годину.
2. Скупштина предлаже ЈЗУ Дом здравља да након
доношења Акционог плана од стране Министарства
здравља и социјалне заштите сачини Акциони план за
превазилажење стања и предузимање потребних мјера,
те исти достави Скупштини на разматрање.
3 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-115/13 		
Датум: 20.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

130.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05,
3/08 и 3/13), а након разматрања Извода из записника ,
Скупштина општине Модрича на 7. сједници одржаној
19.06.2013. године, донијела је

1. Прихвата се Информација о раду друштвених
организација и удружења грађана у 2012. години.

ЗАКЉУЧАК

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

1. Прихвата се Извод из записника са 6. сједнице
Скупштине општине.

Број: 01-022-114/13 		
Датум: 20.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-116/13		
Датум: 20.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

131.
На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) Начелник општине Модрича, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о давању
сагласности на повећање
цијена боравка дјеце у ЈУ ДО
„Наша радост“ Модрича

02-014-23/13 од 30.04.2013. године („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/13) у члану I. став 2. мијења
се и гласи:
„Мјесечна цијена боравка једног дјетета износи
130,00 КМ, а за истовремени боравак двоје и више дјеце
цијена износи 115,00 КМ за свако дијете.“
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича.“
Број: 02-014-23-1/13 		
Датум: 30.05.2013. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

						

I
У Одлуци о давању сагласности на повећање цијена
боравка дјеце у ЈУ ДО „Наша радост“ Модрича број:

132.

III АКТИ НАЧЕЛНИКА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ ОПШТИНЕ
133.

ОГЛАС О УПИСУ И РЕГИСТАР
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

ОГЛАС О УПИСУ И РЕГИСТАР
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

Код Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију Административне службе општине Модрича уписано је у регистар заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број. 01-49 оснивање Заједнице за управљање
зградом у улици Војводе Степе Степановића бр.45. Модрича.

Код Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију Административне службе
општине Модрича у регистар заједница етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број. 0115 извршена је промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице за управљање зградом у улици Николе
Пашића бр.2-4 Модрича.

Оснивачи: 6 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у правном промету
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова
одржавања зграде.
Заједницу заступа Игор Максимовић, предсједник
Скупштине, самостално и без ограничења.
Броја: 05/8-372-12/13
Датум: 10.06.2013. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јован Мишић, с.р.

Овлаштено лице за заступање је Стојан Симић,
предсједник Управног одбора, који заступа заједницу
самостално и без ограничења.
Ранији заступник Теодор Теодоровић, предсједник
Управног одбора брише се из регистра.
Броја: 05/8-372-18/13
Датум: 18.06.2013. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јован Мишић, с.р.
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- излази по потреби;
- уредник Ђорђе Никић, дипл. правн.
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