
Година XXII  - Број 6

23. јуни

2014. године

МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2014. годину износи 
50,00 КМ

Жиро-рачун:
КМ   562-011-00002348-90

Тел/факс: 053/810-185

Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

1.
На основу члана 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 15. сједници 
одржаној 20. 6. 2014.  године  д о н и ј е л а   j e

ОДЛУКУ 
о додјели општинских 
признања и награда 

Члан 1.

Поводом 28. јуна, Дана општине Модрича, 
додјељују се општинска признања и награде за 2014. 
годину, и то:

I – ПОВЕЉА

Др Илији Кузмановићу из Модриче за допринос 
развоју медицине и помоћ у лијечењу људи из завичаја.

II – ПЛАКЕТА

1.  Ватрогасној јединици Рафинерије уља Модри-
ча, за пружање помоћи у вријеме поплава;

2.  Радету Видаковићу, ратном војном инвалиду І 
категорије за допринос у   

      борби за слободу;
3.  Хеликоптерском сервису Републике Српске 

за помоћ у спасавању угроженог становништва у 
вријеме поплава.

III – ДИПЛОМА

1.  Promedia studio Модрича за праћење, снимање 
и обавјештавање грађана путем друштвених мре-
жа;

2.  Vinki Мüller за хуманитарну помоћ становништ-
ву општине Модрича;

3.  Спасиоцима за допринос у акцијама спасавања у 
вријеме поплава.

Чланови Ронилачког клуба „Видра“ Модрича за 
подручје Врањака и Модриче 4:

- Драган Шарчевић,
- Ратко Зекановић,
- Давор Јовановић,
- Младен Гајић,
- Зоран Поповић,
- Мирослав Писаревић,
- Немања Илић,
- Момчило Писаревић,
- Вукашин Спасојевић,
- Милован Спасојевић,
- Здравко Спасојевић
- Славен Тешановић.

Остали спасиоци за подручје Врањака и Модриче 4:
- Раде Мићић,
- Драго Којић,
- Вељко Бојковић,
- Славиша Којић.

За подручје Врањака:
- Чедо Мркоњић,
- Ђорђо Гаврић,
- Драган Видић Мима,

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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- Далибор Цвијановић,
- Драган Цвијановић,
- Милорад Тодоровић,
- Зоран Мићић.

За подручје Милошевца:
- Обрад Момић,
- Горан Брадашевић,
- Петар Дринић,
- Слободан Стјепанић,
- Горан Дринић,
- Раде Дринић,
- Марко Столић,
- Марко Тешић,
- Мирко Милинковић.

За подручје Копривне:
- Далибор Симић,
- Петар Савановић,
- Вељко Деспотовић,
- Ратомир Јовичић,
- Боро Мићић,
- Немања Марјановић,
- Раде Поповић,
- Чедомир Трифуновић.

IV – НОВЧАНА   НАГРАДА

Ронилачком клубу „Видра“ из Модриче, за допри-
нос у спасавању становништва у вријеме поплава.

V – ПОХВАЛА

1.  Љиљани Малиновић професорици разредне на-
ставе за постигнуте резултате у образовању мла-
дих;

2.  Клубу младих хуманиста – добровољних дава-
лаца крви ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича  
за испољену хуманост;

УЧЕНИЦИ:

1.  Небојши Гаврићу, ученику осмог разреда ОШ 
„Свети Сава“ Модрича, за освојено прво мјесто на 
републичком такмичењу из енглеског језика;

2.  Жељку Трипићу, ученику осмог разреда ОШ 
„Свети Сава“ Модрича, за освојено прво мјесто на 
регионалном такмичењу из математике и физике ;

3.  Марији Ђукић, ученици деветог разреда ОШ 
„Свети Сава“ Модрича, за освојено треће мјесто 
на регионалном такмичењу из физике;

4.  Николи Китићу, ученику деветог разреда ОШ 
„Свети Сава“ Модрича, за освојено прво мјесто на 
регионалном такмичењу из гимнастике и друго 
мјесто на републичком нивоу. 

5.  Небојши Савићу, ученику седмог разреда ОШ 
„Сутјеска Модрича, за освојено треће мјесто на 
републичком такмичењу из гимнастике.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-76/14  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.06.2014. године         Петар Гагулић, с.р.

2.
На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу просто-

ра и грађењу – („Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13) и члана 35. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник Oпштине Модрича број: 4/05 , 3/08 
и 3/13) Скупштина општине Модрича је на 15. сједници 
одржаној дана 20.06.2014. године донијела 

О  Д  Л  У  К  У 
о  приступању изради измјена дијела 
Регулационог плана „Модрича 2“ у 
улици Посавско-требавског одреда

Члан 1.

Приступа се изради измјена дијела Регулационог 
плана „Модрича 2„ у  улици Посавско-требавског одре-
да у Модричи (у даљем тексту: План).

Планом ће бити обухваћен простор који се односи 
на  дио к.ч.  1135/5, дио к.ч. 3182/1, дио к.ч. 1166, дио к.ч. 
1167, к.ч. 1136/1, к.ч. 1136/3  к.ч. 1136/4, к.ч.1136/5, к.ч. 
1136/6, к.ч. 1136/7,  к.ч. 1136/8, к.ч. 1136/9, к.ч. 1136/10,   
к.ч. 1136/11, к.ч. 1136/12 и к.ч. 1136/15 КО Модрича, у 
површини од цца 0,778 ha а који је приказан на карти у 
прилогу ове одлуке.

Члан 2.

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

Члан 3.

За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
-   План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, Правилником о на-
чину израде, садржају и формирању докумена-
та просторног уређења те другим прописима из 
посебних области релевантних за планирање и 
уређење простора (саобраћај, снабдијевање во-
дом и енергијом, телекомуникације, заштита од 
природних непогода и техничких инцидената, за-
штита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 
културних добара, пољопривредног и шумског 
земљишта, животне средине и др.);

-   приликом израде Плана, потребно је водити ра-
чуна о јавном интересу, и општим и посебним 
циљевима просторног развоја;

-   носилац израде обавезан је у току његове израде 
обезбједити усаглашеност Плана са документом 
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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 носилац 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 35. Закона о 
уређењу простора и грађењу и одредбама члана 144. 
до 154. Правилника о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног уређења («Службе-
ни гласник Републике Српске» број 69/13).

Члан 6.

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

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од 30 
дана, у просторијама носиоца припреме , носиоца израде 
Плана и просторијама Мјесне заједнице „Модрича 2 “.

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Пла-
на на јавни увид, јавност ће бити обавијештена путем  
огласа објављеног  у средствима јавног информисања 
8 дана прије почетка јавног увида и 15 дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид. Носилац припре-
ме Плана обавјестиће 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 до-
ставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.

Став носиоца израде Плана о примједбама, при-
једлозима и мишљењима разматра се на јавној распра-
ви. Приједлог Плана  утврдиће  носилац припреме Пла-
на, у складу са закључцима утврђеним на јавној распра-
ви, 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  обезбједиће  Милан Стојић и Ружа 
Стојић 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“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-77/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014. године Петар Гагулић, с.р.

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

ра и грађењу – („Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13) и члана 35. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник Oпштине Модрича број: 4/05 , 3/08 
и 3/13) Скупштина општине Модрича је на 15. сједници 
одржаној дана  20.06.2014. године донијела 

О  Д  Л  У  К  У 
о именовању Савјета за праћење 

израде измјена дијела Регулационог 
плана „Модрича 2“ у улици 
Посавско-требавског одреда

Члан 1.

У  Савјет за праћење  израде  измјене дијела Регула-
ционог плана „Модрича 2„ у улици Посавско-требав-
ског одреда у Модричи  именују  се:

1. Озрен Савичић,
2. Вид Стојановић,
3. Дарко Стефановић,
4. Јово Станковић.

Члан 2.

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

Члан 3.

Савјет се обавезује да Скупштини општине подноси 
информацију о степену извршених радњи и по указаној 
потреби затражи мишљење Скупштине.
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Члан 4.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 78/14  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:23.06.2014.године             Петар Гагулић, с.р.

                                                                                                                                                                
4.
На основу члана 348. став 4. 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), Скупштина општине Модрича на 15. 
сједници одржаној 20.06.2014. године. д о н о с и

О Д Л У К У 
о замјени земљишта

Члан 1.

 Овом Одлуком врши се замјена земљишта и то:
1.  парцела означена као к.ч. број: 3069/2, пут за 

Пустару,прилазни пут, уписана у посједовни 
лист број: 130/1015 за к.о. Гаревац, површине 
1514 м², посјед Скупштине општине Модри-
ча са дијелом 1/1, а што по старом премјеру од-
говара парцели означеној као к.ч. број: 899/4, 
пут за Пустару,прилазни пут улица, уписана у 
земљишнокњижни извадак број: 999 за к.о. Гаре-
вац, површине 1514 м², власништво Општине Мо-
дрича са дијелом 1/1, мијења се за

2.  парцелу означену као к.ч. број: 826/2, Економско 
Пустара,двориште, уписана у посједовни лист 
број: 661/8 за к.о. Гаревац, површине 1922 м², 
посјед ЈЗУ Болница за хроничну психијатрију 
Модрича са дијелом 1/1, а што по старом премјеру 
одговара парцели означеној као к.ч. број: 894/6, 
Пустара,двориште, уписана у земљишнокњижни 
извадак број:85 за к.о. Гаревац, површине 1922 
м², власништво ЈЗУ Болница за хроничну 
психијатрију Модрича са дијелом 1/1.

      Члан 2.

         Према налазу и мишљењу вјештака грађевинско-
архитектонске струке тржишна вриједност парцеле из 
члана 1. тачка 1. Ове Одлуке износи 12.112,00 КМ, а 
тржишна вриједност парцела из члана 1. тачка 2. износи 
15.376,00 КМ.

Члан 3.

Даје се сагласност Начелнику општине Модри-
ча да по основу ове Одлуке и предходно прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске 

закључи уговор о замјени земљишта из члана 1. ове Од-
луке, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе 
уговорних страна.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у «Службеном Гласнику општине Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-363-21/13   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014.године             Петар Гагулић, с.р.                         
                                
                                                                                         

5.
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05 и 98/13), члана 13. и 16. став 2. За-
кона о приватизацији државних станова , („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 118/11 и 67/13) и чла-
на 35. Статута општине Модрича, („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупшти-
на општине Модрича на 15. сједници одржаној дана 
20.06.2014. године,  д о н и ј е л а   је 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности за закључење 

уговора о продаји дијела стана 
и откупу стамбене јединице  

Члан 1.

Овом одлуком даје се сагласност за закључење уго-
вора о продаји дијела двособног стана у површини од 
14,14 м2, који се налази у Модричи, улица Доситеја 
Обрадовића број 8, улаз број 8,  спрат 4 стан број 11, 
укупне површине стана од 58,58 м2, који је изграђен 
на парцели означеној као к.ч. 1824/4, уписан у П.Л. 377 
К.О.Модрича.

Члан 2.

Даје се сагласност за откуп 44,44 м2 преостале повр-
шине стана из члана 1. ове одлуке  који се налази у Мо-
дричи, улица Доситеја Обрадовића број 8, улаз број 8,  
спрат 4 стан број 11, укупне површине стана од 58,58 
м2, који је изграђен на парцели означеној као к.ч. 1824/4, 
уписан у П.Л. 377 К.О.Модрича.

Наведена површина стана од 44,44 м2 додијељена 
је рјешењем Начелника општине број:02-372-6/14 од 
04.06.2014. године, Данојки Тодоровић ППБ као трајно 
стамбено збрињавање.

Члан 3.

Ова одлука доноси се у складу са Пројектом стамбе-
ног збрињавања  породица погинулих бораца  и ратних 
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војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Репу-
блике Српске и Ранг-листом за стамбено збрињавање 
породица погинулих бораца и РВИ у општини Модрича 
, на којој је стамбено незбринута једна ППБ- Данојка 
Тодоровић и на коју је Министарство рада и борачко-
инвалидске заштите дало клаузулу коначности актом 
број:16-03/6-2.2.2.-372-17/09 од 10.06.2010.године.

Члан 4.

Даје се сагласност Начелнику општине Модри-
ча да по основу ове одлуке, прибављене сагласности 
Правобранилаштва Републике Српске, број: М.46/14 од 
12.06. 2014. године, и сагласности Министарства рада 
и борачко-инвалидске заштите, о начину стамбеног 
збрињавања породице погинулог борца Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, број: 16-03/2.2.2.1.-
372-598/14 од 06.06.2014. године, закључи уговор о 
продаји дијела стана којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе уговорних страна.

Члан 5.

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику оп-
штине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01- 022- 80/14    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014. године Петар Гагулић, с.р.

6.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних 

служби («Службени гласник Републике Српске» број : 
68/07 и 109/12), члана 8. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске («Служ-
бени гласник Републике Српске» број: 25/03), члана 
65. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(«Службени гласник Републике Српске» број: 119/08 и 
1/12) и члана 35. Статута општине Модрича («Службе-
ни гласник општине Модрича» број: 4/05,3/08 и 3/13), 
Скупштина општине Модрича на 15. сјeдници одржаној 
20.06.2014. године, донијела је

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса 
за избор и именовање директора 

Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича

I

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Јавне предшколске установе „Наша радост“ 
Модрича.

II

Општи и посебни услови и критерији за избор и 
именовање директора из члана І ове Одлуке прописаћe 
се посебном одлуком Скупштине општине Модри-
ча о утврђивању стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора Јавне предшколске установе „На-
ша радост“ Модрича

III

Рок за подношење пријава на Конкурс из члана I ове 
одлуке је 30 дана од дана објављивања  Јавног конкурса.

     Јавни конкурс ће се објавити у «Службеном глас-
нику Републике Српске» и дневном листу «ПРЕСС РС».

IV

Поступак избора и преглед приспјелих пријава на 
конкурс и предлагање кандидата у складу са утврђеним 
критеријима извршиће Комисија за избор.

V

За провођење ове одлуке задужује се Стручна служба 
Скупштине општине и Начелника општине Модрича.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења а објавиће се у «Службеном гласнику оп-
штине Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:      01-022-81/14  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум : 23.06.2014.године            Петар Гагулић, с.р.

7.
На основу члана 16. и 18. Закона о систему јавних 

служби («Службени гласник Републике Српске» број: 
68/07 и 109/12), члана 8. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Серпске («Служ-
бени гласник Републике Српске», број: 41/03), члана 
66. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(«Службени гласник Републике Српске» број: 119/08 и 
1/12) и члана 35. Статута општине Модрича («Службе-
ни гласник општине Модрича» број: 4/05,3/08 и 3/13), 
Скупштина општине Модрича на 15. сједници одржаној 
20.06.2014. године, д о н и ј е л а  je

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критеријума 

за избор и именовање директора 
ЈПУ  «Наша радост» Модрича

I

 Овом одлуком ближе се утврђују стандарди 
и критеријуми за избор и именовање директора Јавне 
предшколске установе «Наша радост» Модрича.
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Под критеријумима за именовање из предходног 

става сматрају се степен образовања, стручно знање, 
радно искуство, као и други стандарди и услови про-
писани 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 пе-
риоду 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 просвјетне 

струке, или 
-    виша стручна спрема VI степен  просвјетно педа-

гошке струке ако нису испуњени услови из пред-
ходне алинеје,

-    најмање пет година радног искуства у предшкол-
ском васпитању и образовању или било којем сег-
менту образовања,

-    доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 
послова.

-    програм рада. 

III

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

ІV

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

V

Комисија за избор има пет чланова од којих су 
три службеници Општинске управе који посједују 
стручно знање из области предшколског васпитања 
и образовања а два члана су спољни сарадници који 
познају ову проблематику.

VI

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на доношења а објавиће се у «Службеном гласнику оп-
штине Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-82/14    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014.године            Петар Гагулић, с.р.

8.
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Бос-

не и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/1, 
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 Херцего-
вини („Службени гласник БиХ“, број: 9/10, 37/10 и 74/11) 
и члана 35. и 71. Статута општине Модрича („Службе-
ни гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), 
Скупштина општине Модрича након проведеног Јавног 
огласа на 15. сједници одржаној дана 20. јуна 2014. го-
дине, донијела је

О Д Л У К У 
о именовању члана Општинске 

изборне комисије Модрича

I

ДАВОР МИЛАРДОВИЋ, дипломирани правник 
из Модриче, именује се за члана Општинске изборне 
комисије Модрича, из реда хрватског народа.

II

Мандат члана Општинске изборне комисије траје 7 
(седам) година и тече од дана давања сагласности Цен-
тралне изборне комисије Босне и Херцеговине на Од-
луку о именовању члана Општинске изборне комисије 
Модрича, донесену од стране Скупштине општине Мо-
дрича, као надлежног органа.

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“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-83/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  23.06.2014. године Петар Гагулић, с.р.
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9.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча (‘’Службени гласник општине Модрича’’, број 4/05, 
3/08 и 3/13) и члана 4. Одлуке о оснивању Одбора за 
жалбе општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број:2/14),Скупштина општине Модрича, на 
15. редовној сједници одржаној дана 20.06.2014.године, 
донијела је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Одбора за 

жалбе општине Модрича

I

Именује се Одбор за жалбе општине Модрича у 
сљедећем саставу:

1.  Виолета Видовић, дипломирани правник - пред-
сједник

2.  Боро Мандић, дипломирани правник  - члан
3.  Драшко Латиновић, дипломирани правник   - члан.

II

Именовање се врши са даном 20.06.2014. године, на 
период од четири године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-111-23/14    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:23.06.2014. године Петар Гагулић, с.р.

10.
На основу члана 65. став 2. Закона о предшколском 

васпитању и образовању («Службени гласник РС», број: 
119/08 и 1/12) и члана 71. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), Скупштина општине Модрича, на 15.  сједници 
одржаној дана 20.06.2014.  године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора ЈПУ 

«Наша радост»  Модрича

I

Љубица Ђекић из Модриче, разрјешава се дужно-
сти директора ЈПУ «Наша радост» Модрича.

II

Разрјешење се врши са  20.06.2014. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-111-24/14    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014.године Петар Гагулић,с.р.

11.
На основу члана 65. став 2. Закона о предшколском 

васпитању и образовању («Службени гласник РС», број: 
119/08 и 1/12) и члана 71. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), Скупштина општине Модрича, на 15. сједници 
одржаној дана  20.06.2014.  године, донијела је

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 
о именовању ВД директора ЈПУ  

«Наша радост»  Модрича

I

За вршиоца дужности директора ЈПУ «Наша ра-
дост» Модрича именује се Љубица Ђекић из Модри-
че, до избора директора у складу са законом.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-25/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014.године Петар Гагулић,с.р.

12.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извода из записника 
са 14. сједнице, Скупштина општине Модрича на 15. 
сједници одржаној 20.06.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извод из записника са 14. сједнице 

Скупштине општине Модрича без примједби.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 72/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014. године  Петар Гагулић,с.р.
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13.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), а након разматрања Информације о рализацији 
закључака са 14. сједнице, Скупштина општине Модрича 
на 15. сједници одржаној 20.06.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о рализацији закључака 

са 14. сједнице Скупштине општине Модрича  без 
примједби.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 73/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

14.
На основу члана  35. и 71. Статута општине Модри-

ча (‘’Службени гласник општине Модрича’’, број 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлога Статута 
општине Модрича, Скупштина општине Модрича на 
15. редовној сједници одржаној дана, 20.06.2014. године 
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Усваја  се Приједлог Статута општине Модрича.

2.  Текст Статута општине Модрича потребно је лек-
торисати и коригован доставити Комисији за про-
писе на увид.

3.  Покреће се иницијатива да се у наредном пери-
оду предузму све неопходне радње ради измјене 
Уредбе о насељеним мјестима која чине подручје 
јединице локалне самоуправе („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 4/10, 26/11,74/12 
и110/12), како би члан 3. Статута општине Модри-
ча био усаглашен са истом.

4.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ‘’Службеном гласнику општине Мо-
дрича’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 74-1/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

15.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду На-
челника општине Модрича за 2013. годину, Скупштина 
општине Модрича на 15. сједници одржаној 20.06.2014. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о раду Начелника општи-

не Модрича за 2013. годину без примједби.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 75/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

16.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о извршењу 
буџета општине Модрича за период 01.01. – 31.12.2013. 
године, Скупштина општине Модрича на 15. сједници 
одржаној 20.6.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о извршењу буџета општи-

не Модрича за период 01.01.-31.12.2013. године.
2.  Констатује се да је УИО БиХ у 2013. години имала 

значајан пораст прихода од ПДВ, а да је прилив 
средстава у општински буџет по основу ПДВ у 
2013. години значајно смањен.

3.  Ресорно надлежно Одјељење за финансије и 
службе треба да предузму адекватније мјере и 
механизме за повећање степена наплате свих при-
хода, посебно непореских.

4.  Сви буџетски корисници треба да предузму до-
датне мјере и активности на рационализацији 
текуће потрошње ради стварања услова за већа 
улагања у економски развој општине.

5.  Предлаже се да надлежне службе Општине до 
30.11.2014. године изврше процјену наплативости 
свих потраживања Општине Модрича, како би 
се с реално ненаплативим потраживањима могло 
ићи у поступак отписивања.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-87/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.6.2014. године  Петар Гагулић, с.р.
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17.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), а након разматрања Извјештаја о кориштењу 
средстава буџетске резерве за период 01.01.–31.12.2013. 
године, Скупштина општине Модрича на 15. сједници 
одржаној 20.6.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о кориштењу средстава 

буџетске резерве за период 01.01.-31.12.2013. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

 Број:    01-022-88/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.6.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

18.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05, 3/08 и 3/13), а након разматрања Информације о 
стипендирању студената на подручју општине Мо-
дрича, Скупштина општине Модрича на 15. сједници 
одржаној 20.6.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о стипендирању студе-

ната на подручју општине Модрича.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-89/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.6.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

19.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду оп-
штинских инспекција, Скупштина општине Модрича 
на 15. сједници одржаној 20.6.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о раду општинских ин-

спекција.
2. Скупштина општине Модрича предлаже над-

лежним органима Општине Модрича да се до 
сљедећег извјештајног периода изнађу средства за 
ангажовањем службеника који би обављао посло-

ве инспектора рада, а имајући у виду чињеницу 
да садашњи извршилац ових послова истовреме-
но обавља и послове другог реферата.

3.  Тражи се од предлагача да у сљедећим извјештајима 
Скупштини општине Модрича постојеће табелар-
не приказе допуни на начин да исти садрже и по-
датке о резултатима инспекцијских прегледа.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-90/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.6.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

20.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду Туристич-
ке организације општине Модрича за 2013. са Програмом 
рада за 2014. годину, Скупштина општине Модрича на 
15. сједници одржаној 20.6.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о раду Туристичке органи-

зације општине Модрича за 2013. са Програмом 
рада за 2014. годину.

2.  Подносилац Извјештаја треба да у наредном пери-
оду финансијски извјештај доставља прегледније, 
у форми табеле, са подацима о планираним и 
оствареним средствима, да прикаже изворе и обим 
финансирања свих манифестација које организује.

3.  Пошто по садашњим законским прописима при-
ходи остварени од боравишне таксе се могу иско-
ристити искључиво у пропагандне сврхе, Управ-
ни одбор Туристичке организације треба да, у 
циљу продуктивнијег утрошка ових средстава, 
код релевантних републичких инстанци покрене 
иницијативу за измјену  прописа у том дијелу и пред-
ложи да Управни одбор Туристичке организације 
доноси одлуку о кориштењу тих средстава..

4.  У циљу стварања могућности за развој туризма 
на подручју општине, потребно је донијети План 
развоја туризма на подручју општине Модрича за 
период од пет година.

5.  У циљу развоја туризма, потребно је пружи-
ти подршку Рекреационом центру Ријечани да 
што прије профункционише као препознатљиво 
дјечије-ђачко одмаралиште.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

 Број:    01-022-91/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.6.2014. године  Петар Гагулић, с.р.
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21.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о раду ЈП 
„Српски културни центар“ Модрича за 2013. са Планом 
рада за 2014. годину, Скупштина општине Модрича на 
15. сједници одржаној 20.6.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о раду ЈП „Српски култур-

ни центар“ Модрича за 2013. са Планом рада за 
2014. годину.

2.  У циљу стварања могућности за учешће на кон-
курсу за добијање радио фреквенције, Српком 
културном центру се предлаже да за те сврхе 
обезбиједи потребну пројектну документацију.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-92/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.6.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

22.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Информације о прове-
деним активностима на ажурирању бирачких спискова 
по мјесним заједницама општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 15. сједници одржаној 20.6.2014. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о проведеним актив-

ностима на ажурирању бирачких спискова по 
мјесним заједницама општине Модрича,.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-93/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.6.2014. године   Петар Гагулић, с.р.

23.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05,3/08 
и 3/13) и члана 126. Пословника о раду Скупштине оп-
штине Модрича ( „Службени гласник општине Модри-
ча “, број:5/10 и 9/11), а након разматрања захтјева доо 
„Игмин ММ“ Модрича, доо „Тим траде“ Модрича и 

Курешевић Драгана из Модриче, за измјену Регулацио-
ног плана „Модрича 2“, Скупштина општине Модрича 
на 15. сједници одржаној 20.06.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК 
о прихватању иницијативе за измјену 

Регулационог плана „Модрича 2“

I

Скупштина општине Модрича прихвата иниција-
тиву доо „Игмин ММ“ Модрича, доо „Тим траде“ Мо-
дрича и Курешевић Драгана из Модриче  за измјену  
Регулационог плана „Модрича 2“ („Службени гласник 
општине Модрича“ број:2/10). 

II

Измјена Регулационог плана „Модрича 2“ односи се 
на три цјелине и то:

1.  Прва цјелина обухвата сљедеће парцеле: дио 
к.ч. 1127,к.ч. 1123/4, к.ч. 1114/2, к.ч. 1115/8, дио 
к.ч. 1115/6, дио к.ч. 736, дио к.ч. 738/1,дио к.ч. 
738/2, дио к.ч. 739, дио к.ч. 1108, дио к.ч.1109, 
дио к.ч. 1110, дио к.ч. 1124, дио к.ч. 1125, к.ч. 
738/3, к.ч. 1112/1,к.ч.1112/2, к.ч. 1112/3, к.ч. 1113/1, 
к.ч.1113/2,к.ч. 1115/7, к.ч. 1115/5,к.ч. 1115/9, к.ч. 
1114/1 и к.ч. 1123/5 КО Модрича. Површина обу-
хвата је цца 15.484,00 м², односно цца 1,5 hа - влас-
ништво Курешевић Драгана из Модриче;

      
2.  Друга цјелина обухвата сљедеће парцеле озна-

чене као к.ч. 1165/22, к.ч. 1165/62, к.ч. 1165/63, к.ч. 
1165/64, к.ч. 3142/54, к.ч. 3183/17 КО Модрича. Об-
ухват површине  5620 м² - власништво доо „Тим 
траде“ Модрича и

3.  Трећа цјелина обухвата сљедеће парцеле: к.ч.1135/4, 
к.ч. 1138 КО Модрича. Обухват површине  3735 м²- 
– власништво доо „Игмин ММ“ Модрича.

IIІ

Подносиоци захтјева сносе трошкове предложене 
измјене Регулационог плана „Модрича 2“ у цјелости.

IV

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

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-363-10/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 23.06.2014. године  Петар Гагулић, с.р.
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1.
На основу члана 43. став 1. тачка 11. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», број: 
101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 19. став (1) тачка 4) 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12),  и члана 59. став 
4. алинеја 17. Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича» број 4/05, 3/08, 3/13), На-
челник општине Модрича  д о н о с и

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у 

ЈПУ „Наша радост“ Модрича

I

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈПУ 
„Наша радост“ Модрича, бр. 01-165/2014 од 28.3.2014. 
године.

II

Правилник је донио Управни одбор ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича на сједници од 27.3.2014. године, на 
основу одредби Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 119/08 и 01/12), Правилника о врсти стручне спреме 
запослених у предшколским установама („Службени 
гласник РС“, бр. 110/13) и члана 41. Статута ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича бр. 01-138/13 од 01.3.2013. године.

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    02-014-28/14        НАЧЕЛНИК
Датум: 15.4.2014. године   Младен Крекић,с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
2.
На основу члана 37. Закона о образовању одраслих 

Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 59/09 и 1/12), члана 43. став 1. алинеја 
19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 59. Статута општине Модрича („Службени глас-
ник општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) начелник 
општине Модрича доноси:

О Д Л У КУ   
о оснивању Локалног 

савјетодавног тијела за образовање 
одраслих и запошљавање

Члан 1.

Начелник општине оснива Локално савјетодавно 
тијело ради ефикаснијег праћења и остваривања 
образовања одраслих и запошљавања: (у даљем тексту: 
Савјетодавно тијело).

Члан 2.

Чланови Савјетодавног тијела су:
1)  Јулка Новаковић, Општина Модрича, 
2)  Слободан Милојевић, Развојна агенција општине 

Модрича, 
3)  Горан Божић, Центар за промоцију европских 

вриједности Еуроплус,
4)  Драган Брадашевић, Синдикална организација 

општине Модрича, 
5)  Драгиња Митровић, Завод за запошљавање,
6) Драгица Бабић, Средњошколски центар „Јован 

Цвијић“. 

Члан 3.

Надлежности Савјетодавног тијела су да:
а)  анализира и прати стање у подручју развоја 

људских ресурса, запошљавања и обуке одрас-
лих,

б)  идентификује потребе и приоритете у образовању 
одраслих и обуци на свом подручју,

ц)  прикупља информације о потребама тржишта ра-
да на свом подручју,

д)  доставља Заводу за образовање одраслих РС 
приједлоге за развој програма за образовање 
одраслих,

е)  предлаже програме за образовање одраслих који 
ће се финансирати и

ф)  обезбјеђујe средства за установе и организације за 
образовање одраслих којима је оснивач.
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Члан 4.

Поред наведених надлежности из претходног чла-
на ради свеобухватнијих и бољих резултата рада, 
Савјетодавном тијелу дају се и следеће надлежности:

а)  да израђује и предлаже начелнику општине нацрт 
локалне стратегије образовања одраслих са ак-
ционим плановима за образовање одраслих и 
запошљавање,

б) да прате имплементацију локалних акционих 
планова образовања одраслих и запошљавања и 
преузимају корективне мјере у циљу побољшавања 
запошљивости кроз цијеложивотно учење,

ц) да креирају и прате спровођење локалне полити-
ке запошљавања и активних мјера запошљавања 
(подршка локалне заједнице запошљавању и 
самозапошљавању, сајмови запошљавања, јавни 
радови, и сл), те да координишу активности ло-
калне заједнице на пољу запошљавања са актив-
ностима Завода за запошљавање и осталих актера 
у области запошљавања у циљу максимизације 
синергетског ефекта ових мјера,

д)  да креирају и предлажу мјере за стварање и 
јачање културе цјеложивотног учења у локалној 
заједници као и јачање предузетничког духа ло-
калног становништва,

е)  да креирају и предлажу мјере за побољшање 
запошљивости тешко запошљивих категорија по-
готово кроз финансирање и суфинансирање обу-
ка и стручног оспособљавања,

ф) да координишу свој рад са другим сличним 
тијелима из сусједних локалних заједница и да 
заједнички наступају према вишим нивоима вла-
сти кроз приједлоге за план активности.

г)  да координишу наступ локалне заједнице према 
потенцијалним донаторима у области образовања 
одраслих и подршке запошљавању и стварају 
предуслове за активније привлачење донаторских 
средстава за финансирање образовања одраслих 
и запошљавање и самозапошљавање.

Члан 5.

Задатак чланова Савјетодавног тијела је да блиско 
сарађују са  начелником општине у реализацији програ-
ма и појединих пројеката везаних за образовање одрас-
лих и запошљавање.

Савјетодавно тијело доноси пословник о раду и до-
носи програм рада који се доставља на одобравање на-
челнику општине. 

Члан 6.

О свом раду чланови Савјетодавног тијела 
сачињавају годишњи извјештај и подносе начелнику 
општине на усвајање на крају календарске године.

Члан 7.

За рад у Савјетодавном тијелу чланови не примају 
накнаду.

 Члан 8.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 02 - 615 - 1 /14        НАЧЕЛНИК
Датум: 30.04.2014. године   Младен Крекић,с.р.

3.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 98/13), члана 72. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник oпштине Модрича“, број: 4/05, 3/08 
и 3/13) и члана 8. Став (2) Правилника о дјелатностима 
које се сматрају старим и умјетничким занатима и 
домаћом радиности („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 70/12), Начелник општине, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању стручне комисије 

за провјеру испуњености 
услова за стицање статуса 
старог заната, умјетничког 
заната и домаће радиности

I

У стручну комисију за провјеру испуњености услова 
за стицање статуса старог заната, умјетничког заната и 
домаће радиности (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1.  Небојша Драгојловић (предсједник), ЈУ Mузеј 
Добој,

2.  Мирослава Станимировић-Славуљица (члан), За-
натско-предузетничка комора регије Добој,

3.  Богданка Станић Ристић (члан), Одјељење за при-
вреду и друштвене дјелатности.

II

Комисију чине три члана: стручно лице из обла-
сти етнологије, технологије, умјетности, историје, 
грађевинарства или друге одговарајуће области, пред-
ставник занатско-предузетничке коморе регије Добој и 
представник јединице локалне самоуправе. 

III

Задатак Комисије је да изврши преглед и даје оцјену 
о производу, односно групи производа или услуга пред-
узетника и начину његовог рада и поднесе извјештај 
надлежном органу јединице локалне самоуправе. 

На основу позитивне оцјене и мишљења стручне 
комисије надлежни орган јединице локалне самоупра-
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ве доноси рјешење о стицању статуса старог заната, 
умјетничког заната и домаће радиности.

IV

За провјеру испуњености услова за стицање стату-
са старог заната, умјетничког заната и домаће радино-
сти, утврђује се накнада у износу од 40.00 КМ по члану 
Комисије за сваки поднесени захтјев, а право на накна-
ду има предсједник и члан Комисије из тачке I подтачка 
2. овог рјешења, који врше провјеру испуњености усло-
ва по истом захтјеву.

V

Трошкове поступка стицања статуса, као и накнаду 
за рад Комисије, сноси подносилац захтјева.

VI

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у “Службеном гласнику општине Модрича“.

Број: 02-35-1/14       Н А Ч Е Л Н И К
Датум: 24.02.2014. године  Младен Крекић,с.р.

III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊE 
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

1.

ОГЛАС О УПИСУ У РЕГИСТАР 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМ-
БЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ на 
основу рјешења број  05/8-372-3/14 од 25.04.2014. годи-
не, извршио је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број  01-51  упис 
промјене лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Доситеја 
Обрадовића 12 - 14, са сљедећим подацима:    

Назив и сједиште : Заједница за управљање зградом, 
Модрича, ул. Доситеја Обрадовића 12-14.

Оснивачи: 15 етажних власника зграде. Дјелатност: 
70320 – управљање зградом за рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имови-
ном, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела 
у плаћању трошкова одржавања зграде

Заступа Илић Дејан, предсједник Управног одбора, 
самостално и без ограничења.

Број:   05/8-372-3/14
Дана: 25.04.2014.  године 
   Службено лице органа
      Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;

Видовданска бр. 1
- излази по потреби;

- уредник Ђорђе Никић, дипл. правн.
Телефон: 053/810-368

Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: “ГРАФИЧАР” Добој
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