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Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

136.
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 станов-
ништва, 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 По-
писа становништва, домаћинстава и станова 2013. године 
у Републици Српској („Службени гласник РС“, број: 70/12 
и 39/13), Скупштина општине Модрича на  8.  сједници, 
одржаној 17.09.2013.године, доноси

О Д Л У К У  
о измјени одлуке о формирању 

Пописне комисије општине 
Модрича за попис становништва, 

домаћинстава и станова 
у БиХ 2013. године

I

У Одлуци о формирању Пописне комисије општи-
не Модрича за попис становништва, домаћинстава 
и станова у БиХ у 2013. године ( „Службени гласник 
општине Модрича“, број:6/13 и 7/13), члан І став 2. 
тачка 2. мијења се и ријечи „Зоран Јандрић, запослен 
у Републичкој управи за геодетске и имовинско-прав-
не послове Бања Лука-ПЈ Модрича – члан“ замјењују  
се ријечима „Љубица Савић запослена у Републичкој 
управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука - ПЈ Модрича – члан“.

I I

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у „Службеном гласнику општине Модрича“

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
 

Број:     01-022-130/13           ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године     Петар Гагулић, с.р.

137.
На основу члана 38. Закона о уређењу простора и 

грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 
55/10) и члана 35. Статута општине Модрича («Служ-
бени гласник општине Модрича», бр. 04/05, 03/08 и 
3/13), Скупштина општине Модрича је, на 8. сједници, 
одржаној 17.09.2013. године, донијела 

О Д Л У К У 
o утврђивању Нацрта  измјена 

Регулационог плана  «Модрича 1»

Члан 1.

Скупштина општине утврђује Нацрт измјена Регу-
лационог плана   «Модрича 1», у Модричи (у даљем тек-
сту: Нацрт).

Члан 2.

Нацрт се излаже на јавни увид у просторијама 
предузећа ад «Добојинвест» из Добоја, просторијама 
Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију општине Модрича, просторијама 
Српског културног центра, и просторијама Мјесне 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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заједнице «Модрича 2» сваког дана, осим суботе, недјеље 
и државног празника, у времену од 07,00 до 15,00 часова,  
а трајаће 30 дана. 

  Члан 3.

За вријеме јавног увида, свако физичко и правно 
лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на 
Нацрт, уписом у свеску, која ће се налазити у просторији 
у којој је Нацрт изложен  или у форми дописа Одјељењу 
за просторно уређење, стамбено комунално послове и 
екологију општине Модрича. 

Члан 4.

О мјесту, датуму почетка и трајању јавног увида, као 
и мјесту и датуму јавног излагања Нацрта, јавност ће би-
ти обавијештена путем «Гласа Српске» и телевизије „Ка-
нал 3” Прњавор, 15 дана прије почетка јавног увида и два 
дана узастопно, непосредно пред почетак јавног увида. 

Члан 5.

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију обавијестиће огласом власнике не-
кретнина на подручју обухваћеном Планом о јавном увиду. 

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-131/13              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013.године      Петар Гагулић, с.р.                                                                                                           

138.                                                   
 На основу члана 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 глас-
ник општине Модрича“, број: 8/07) и члана 35. Статута 
општине Модрича («Службени гласник општине Модри-
ча», број 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича 
на 8. сједници одржаној 17.09.2013 . године. д о н о с и

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

непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске парцеле

Члан 1.

Продаје се путем непосредне погодбе, неизгра   ђено  
гра д ско грађе винско земљиште, означено као к.ч. бр. 
1776/24– Занатски центар, двориште, уписано у п.л. број: 

377/1735 за КО Модрича, површине 80 м²  - посјед Скуп-
штине општине Модрича, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. бр. 10/1598 - занатски центар, двориште, 
површине 80 м² уписано у ЗК уложак број: 1344 за КО 
Модрича - државна својина 1/1 и земљиште означено као 
к.ч. бр.1791/5 – парк, двориште, површине 12 м² уписано 
у п.л. број: 377/1735 за КО Модрича - посјед Скупштине 
општине Модрича, а што по старом премјеру одговара 
к.ч. бр.10/1599, парк, двориште, површине 12 м² уписано 
у ЗК уложак број: 1344 за КО Модрича - државна својина 
1/1 и земљиште означено као к.ч. бр. 1791/6 – парк, дво-
риште, површине 19 м² уписано у п.л. број: 377/1735 за КО 
Модрича - посјед Скупштине општине Модрича, а што 
по старом премјеру одговара к.ч. бр. 10/1600, парк, дво-
риште, површине 19 м² уписано у ЗК уложак број: 1344 за 
КО Модрича - државна својина 1/1 а ради комплетирања 
грађевинске парцеле ДОО “Техничка превентива“ Мо-
дрича означене као к.ч. 1791/2 за КО Модрича у складу са 
Планом парцелације Измјене и допуне регулационог пла-
на „Тржница “. („Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/10).

Члан 2.

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

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022- 132/13         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године      Петар Гагулић, с.р.
                                                  

                                                                              
139.
 На основу  члана 4. Закона о промету непокретности 

(«Службени лист СРБиХ», број: 38/78) и члана 35. Статута 
општине Модрича («Службени гласник општине Модри-
ча», број 4/05 , 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича 
на 8. сједници одржаној 17.09.2013. године. д о н о с и

О Д Л У К У 
о брисању статуса јавног добра

Члан 1.

Утврђује се да је изгубило статус непокретности у 
општој употреби земљиште означено као:

-  к.ч. 214/2 по старом премјеру, а које у цјелости 
одговара к.ч. 3059/3 новог премјера – Стара цеста 
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прилазни пут, површине 167 м², уписано у ПЛ 
број: 129 и з.к. уложак број: 9 за К.О. Гаревац.

Члан 2.

Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-
не послове Бања Лука, Подручна јединица Модрича ће 
на основу ове одлуке извршити брисање јавног добра у 
„Б“ листу у з.к. улошку број: 9 и државне својине – јавни 
некатегорисани путеви у ПЛ број: 129 за К.О. Гаревац и 
уписати право својине на општину Модрича.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-133/13        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године         Петар Гагулић, с.р.
                                              

 140.
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 општине Модрича број: 4/05 , 3/08 
и 3/13) Скупштина општине Модрича је на 8. сједници 
одржаној дана  17.09. 2013. године донијела 

О Д Л У К У 
о  приступању изради измјена дијела 

Регулационог плана „Тржница“ 

Члан 1.

Приступа се изради измјена дијела Регулационог 
плана „Тржница„ у Модричи (у даљем тексту: План).

Планом ће бити обухваћен простор који се одно-
си на  к.ч.  бр. 1760/34, к.ч. бр. 1640/19 , к.ч. бр.1640/20, 
к.ч. бр. 1760/40, к.ч. бр. 1760/41 , к.ч. бр. 1760/8, к.ч. бр. 
1760/21, к.ч. бр. 1760/26, к.ч. бр. 1760/33,  к.ч. бр. 1760/15,  
к.ч. бр. 1760/32, к.ч. бр. 1760/14, к.ч. бр. 1760/30, к.ч. бр. 
1760/13, к.ч. бр. 1760/31, к.ч. бр. 1760/11, к.ч. бр. 1760/5, 
к.ч. бр. 1760/6, к.ч. бр. 1760/37, к.ч. бр. 1760/35, к.ч. бр. 
1760/36, к.ч. бр. 1760/4 и дио к.ч. бр. 1791/4 КО Модрича, 
у површини од 1,53 ха  а који је приказан на карти у при-
логу ове одлуке.

Члан 2.

Плански период (члан 40. став 3. под в. Зако-
на о уређењу простора и грађењу и члан 1. Одлуке о 
приступању изради измјена и допуна Регулационог 
плана „Тржница“,“Службени гласник општине Модри-
ча“, број : 8/06 и 5/10)  је 10 година. 

Члан 3.

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

уређењу простора и грађењу, Правилником о 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 
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 1 “.

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.
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Став носиоца израде Плана о примједбама, пријед-

лозима и мишљењима разматра се на јавној расправи. 
Приједлог Плана  утврдиће  носилац припреме Плана, 
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  Слободан Јовановић, 
Зоран Шишљагић и АД «Комуналац Модрича» сви 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 објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-134/13                           ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09. 2013. године                Петар Гагулић, с.р.

141.
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 општине Модрича број: 4/05 , 3/08 
и 3/13) Скупштина општине Модрича је на 8. сједници 
одржаној дана 17.09.2013. године донијела 

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за 

праћење израде измјене дијела 
Регулационог плана  «Тржница»

 Члан 1.

У  Савјет за праћење  израде  измјене дијела Регула-
ционог плана «Тржница» у Модричи  именују  се:

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

Члан 2.

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

Члан 3.

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

Члан 4.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-135/13         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године          Петар Гагулић, с.р.

142.
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 општине Модрича број: 4/05 , 3/08 
и 3/13) Скупштина општине Модрича је на 8. сједници 
одржаној дана  17.09.2013. године донијела 

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за праћење 

израде Плана парцелације 
за изградњу индивидуално 
стамбених објеката на к.ч. 

бр. 2832/1  к.о. Модрича

 Члан 1.

У  Савјет за праћење  израде  Плана парцелације за 
изградњу индивидуално стамбених објеката на к.ч. бр. 
2832/1 к.о. Модрича у Модричи  именују  се:

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

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

Члан 3.

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

Члан 4.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-136/13  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.09.2013.године             Петар Гагулић, с.р.

143.
На основу члана 4. став 1. Закона о административним 

таксама, („Службени гласник Републике Српске“, број: 
100/11, 103/11 и 67/13), и члана 35. алинеја 2. Статута оп-
штине Модрича, („Службени гласник општине Модрича“, 
број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича, на 8. 
сједници одржаној 17.09. 2013. године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама 
Одлуке о општинским 

административним таксама 

Члан 1.

У Одлуци о општинским административним такса-
ма, („Службени гласник општине Модрича“, број 1/12), 
у ТАРИФИ ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ 
ТАКСА: 

У Тарифном броју 4.
 у тачки 1.  број: „200“ замјењује се бројем „90“,
 у тачки 2. број: “100“ замјењује се бројем „30“,
 у тачки 3. број: „150“ замјењује се бројем „80“ и
 у тачки 4. број: „150“ замјењује се бројем „80“.

У Тарифном броју 5.  у тачки 1. под
а) број: „100“ замјењује се бројем „30“,
б) број: „100“ замјењује се бројем „30“,
в) број:  „80“  замјењује се бројем „30“,
г) број:  „50“  замјењује се бројем „30“,
д) број: „150“ замјењује се бројем „30“.

У истом Тарифном броју у тачки 2. под
 а) број: „150“ замјењује се бројем „30“.

У Тарифном броју 7. тачке 1. и 2. мијењају се и гласе:
„1. За рјешења којима се одобрава одјава обављања 

дјелатности, (привремена и стална) .................. 30.
 2. Продужено и пригодно радно вријеме угости-

тељских објеката.................................................... 50“.

Послије тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи:
„4. За рјешења којима се одобрава измјена дјелатнос-

ти................................................................................. 30“. 

У Тарифном броју 15. тачка 2. под  в)  мијења се и 
гласи: 

„в) преко 100.000 КМ – 0,05% на предрачунску 
вриједност објекта, али не више од ..............1.000“.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број:     01-022- 137/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

144.                                                                                                                                           
На основу члана 20. став 3. Закона о споменицима 

и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова, („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 28/12), и члана 
35. Статута општине Модрича, („Службени гласник оп-
штине Модрича“, број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина оп-
штине Модрича на 8. сједници одржаној дана 17.09.2013. 
године,  д о н и ј е л а   је 

О Д Л У К У  
о  сагласности  за  изградњу  

споменика у Мјесној 
заједници  Модрича IV

Члан 1.

Даје се сагласност за изградњу споменика погину-
лим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, у порти 
храма Покрова Пресвете Богородице у Вишњику у Мо-
дричи, у улици Бањалучка бб, Мјесна заједница Модри-
ча IV, на земљишту означеном као к.ч.109/1 КО Таревци, 
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(стари премјер), што одговара к.ч. 234/9 КО Таревци, 
(нови премјер).

Члан 2.

За изградњу споменика из члана 1. прибављени су 
локацијски услови, који представљају основ за грађење, 
и сагласност Епархијског управног одбора Српске пра-
вославне епархије зворничко-тузланске.

Комисија за споменике и спомен-обиљежја општине 
Модрича, прихватила је иницијативу за изградњу спо-
меника погинулим борцима ВРС, дату од стране Мјесне 
заједнице Модрича IV, Мјесне борачке организације  и 
Општинске борачке организације Модрича.

Члан 3.

Мјесна заједница Модрича IV, Мјесна борачка 
организација, Општинска борачка организација Мо-
дрича и Комисија за споменике и спомен обиљежја оп-
штине Модрича, задужују се за реализацију ове одлуке.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01- 022- 138/13      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:18.09.2013. године   Петар Гагулић, с.р.

145.
На основу члана 36. Закона о развоју малих и средњих 

предузећа („Службени гласник РС“, број: 50/13), члана 
3, 4, 5. и 6. Закона о систему јавних служби („Службе-
ни гласник РС“, број: 68/07 и 109/12), члана 24. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Мо-
дрича („Службени гласник општине Модрича“ број: 4/05, 
3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на  8. сједници 
одржаној дана  17.9.2013. године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У 
о пререгистрацији Општинске 

агенције за развој малих и 
средњих предузећа у Јавну 

установу „Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича

I  -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Скупштина општине Модрича доноси Одлуку о 
пререгистрацији Општинске агенције за развој малих и 

средњих предузећа у Јавну установу „Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича (у даљем тексту: Агенција).

II  - СТАТУС АГЕНЦИЈЕ

Члан 2.

Агенција има својство правног лица које стиче упи-
сом у судски регистар надлежног регистарског суда.

III  - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 3.

Агенција послује под називом „Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича.

Сједиште Агенције је у Модричи, улица Петра 
Кочића бр. 4.

IV  - ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 4.

Дјелатност Агенције:
8413 - Регулисање и допринос успјешнијем пословању 

привреде
7320 - Истраживање тржишта и испитивање јавног 

мнења 
7021 -   Односи са јавношћу и дјелатности саопштавања
8230 -  Организовање састанака и пословних сајмова
7022 - Савјетовање које се односи на пословање и 

остало управљање
7810  -  Дјелатности агенција за запошљавање
7219  -  Истраживање и експериментални развој у при-

родним наукама и у  техничким  и технолошким 
наукама

7220 - Истраживање и експериментални развој у друшт-
веним наукама и у хуманистичким наукама.

 Агенција обавља стручне и друге послове и то:
1.  Стратешки економски развој општине;
2.  Успостављање и развој партнерства између 

јавног, приватног и невладиног сектора;
3.  Изградња јаког и успјешног приватног сектора 

малих и средњих предузећа;
4.  Промоција пословних, трговинских, инвестицио-

них, комерцијалних и других економских односа 
унутар општине и регије;

5.  Обезбјеђивање правних, техничких, технолош-
ких и економских извора који ће помоћи општи-
ни да достигне Европске стандарде, потпомагање 
кооперације и економских интеграција са сусје-
дним општинама, а све у циљу приближавања Ев-
ропским интеграцијама;

6.  Повећање и подршка успјешности и интегритета 
у пословној околини општине у циљу привлачења 
домаћих и страних донатора и инвеститора;

7.  Успостављање информативне мреже, праћење и 
сервисирање, документовање актуелних и будућих 
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програма – државних и међусобних, као и припре-
ма локалних актера за учешће у развоју општине;

8.  Подршка економским и реформским иниција-
тивама унутар регије;

9.  Анализирање положаја и развоја привреде, те 
подстицање улагања у привредне активности, 
креирање стимулативног пословног амбијента на 
подручју локалне заједнице, промоцију предузет-
ништва и иноваторске дјелатности, увођења нових 
производа, стручне и консалтинг услуге и сл;

10. Идентификација, прикупљање, припрема и изра-
да пројеката из свих области који ће омогућити 
развој локалне заједнице;

11. Координација активности на плану обезбјеђивања 
и коришћења средстава за финансирање про-
грама, пројеката и подухвата малих и средњих 
предузећа, у циљу запошљавања људи, профита-
билности предузећа и економског јачања локал-
не заједнице, приступ информацијама и ресур-
сима потребним за успјешно пословање, систем 
тржишних информација, као и развој задружног 
предузетништва;

12. Давање подршке за повећање запошљавања, струч-
но образовање, преквалификацију и доквалифика-
цију радника, тренинге и савјетовања, едукакцију 
и професионално усавршавање, истраживање 
тржишта и испитивање јавног мнења;

13. Давање подршке за учествовање на домаћим и 
међународним сајмовима и специјализованим из-
ложбама у земљи и иностранству, израду промо-
тивног материјала;

14. Праћење, анализирање и извјештавање Скупшти-
не општине о резултатима подстицајних мјера;

15. Сарадња са другим домаћим и међународним 
агенцијама, асоцијацијама, савеза агенција, 
конзорцији, фондације и сви који имају исте или 
сличне циљеве и интересе;

16. Обављање и других послова у вези с подстицањем 
привредног развоја у складу са Законом, Стату-
том или захтјевом Оснивача.

V  - МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
АГЕНЦИЈЕ И ОСНИВАЧА

Члан 5.

У правном промету са трећим лицима, Агенција 
иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без 
ограничења.

За обавезе створене у правном промету са трећим ли-
цима Агенција одговара својом цјелокупном имовином.

За обавезе Агенције оснивач одговара до висине ос-
нивачког улога.

Члан 6.

Оснивачки улог износи 1.000,00 КМ.

VI  - СРЕДСТВА ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ

Члан 7.

Средства за рад Агенције обезбјеђује Оснивач у 
буџету, без обавезе враћања истих Оснивачу.

Средства за рад Агенције обезбјеђују се поред буџета 
општине и из буџета Републике Српске, донација, прило-
га и спонзорства домаћих и страних правних и физичких 
лица, прихода које оствари обављањем послова из своје 
надлежности и других извора, у складу са законом.

Члан 8.

Оснивач обезбјеђује Агенцији средства и услове 
за рад, пословне просторије без накнаде, опремање 
канцеларија намјештајем и неопходном опремом, 
материјалне трошкове пословања и лична примања за-
послених, бесплатно вођење књиговодства Агенције.

Оснивач ће, у складу са Законом, обезбиједити са-
гласност на Статут и друга општа акта Агенције и име-
новати органе управљања и руковођења.

Оснивач од Агенције захтијева квалитетно и струч-
но обављање послова, у складу са позитивним правним 
прописима.

VII  - ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 
И ЊИХОВА ОВЛАШТЕЊА

Члан 9.

Органи Агенције су: Управни одбор и директор.
Предсједника и чланове Управног одбора, као и ди-

ректора именује и разрјешава Оснивач.
Мандат чланова Управног одбора и директора траје 

четири године, а по истеку мандата могу бити поново 
именовани.

Члан 10.

Управни одбор Агенције има предсједника и два 
члана.

 
Управни одбор:

1.  Доноси Статут;
2.  Усваја годишњи програм рада и извјештај о 

пословању;
3.  Одлучује о пословању и остваривању задатака 

Агенције;
4.  Доноси опште акте утврђене Статутом. 

Члан 11.

 Директор Агенције има права и дужности ди-
ректора предузећа, као и друга права и обавезе утврђене 
Законом и Статутом.

Директор представља и заступа Агенцију без ограни-
чења, организује и руководи радом Агенције, предлаже 
акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке

Управног одбора и предузима мјере за њихово 
спровођење, стара се и одговара за законитост рада и 
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коришћење и располагање имовином Агенције, те врши 
друге послове утврђене Законом и Статутом.

 Услови за избор и именовање директора 
Агенције утврђују се Статутом Агенције.

VIII  - ОПШТИ АКТИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 12.

Општи акти Агенције су Статут, правилник и друга 
општа акта.  

Статут је општи акт Агенције, којим се ближе уређује 
дјелокруг рада и унутрашња организација Агенције; 
надлежност органа; заступање и представљање; права, 
обавезе и одговорности запослених; начин организовања 
послова и друга питања од значаја за пословање Агенције.

IX  - ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ 
СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 13.

У складу са Статутом, обављање појединих струч-
них послова из своје надлежности, Агенција може 
повјерити другим правним или физичким лицима, уз 
сагласност Оснивача.

X   - НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ

Члан 14.

Надзор над радом Агенције остварује Осни-
вач давањем сагласности на Статут, именовањем и 
разрјешењем директора, Управног одбора, давањем са-
гласности на Програм рада и Извјештаја о пословању.

Члан 15.

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге 
Одлука бр. 01-022-9/03 од 28.02.2003. године („Службе-
ни гласник општине Модрича“, број 1/03).

Члан 16.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:      01-022-139/13        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:   18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

146.
На основу члана 2.12. став 5. и 6. 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), 
тачке 1. и 2. Рјешења Централне изборне комисије БиХ 

о давању сагласности на именовање три члана ОИК-а 
број: 06-1-07-1-415/13 од 17.07.2013. године и члана 35. и 
71. Статута општине Модрича („Службени гласник оп-
штине Модрича“ број: 4/05, 3/08 и 3/13), на 8. сједници 
одржаној дана 17.09.2013. године, донијела  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о верификацији Општинске 
изборне комисије Модрича

I

Верификује се Општинска изборна комисија Модри-
ча у саставу:

1.  Ружица Карамановић –за предсједника,
2.  Љерка Ковач - за члана,
3.  Бахрудин Мехић - за члана
4.  Боса Новаковић - за члана,
5.  Милош Ђурић - за члана.

II

Верификација Изборне комисије се врши на период 
од седам (7) година.

Члановима Изборне комисије под бројем 1. до 3. из 
тачке I овог рјешења верификација тече од 17.07.2013. го-
дине, а члановима под бројем 4. и 5. од 09.05.2012. године.

III

Ово рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022- 140/13       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум,  18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

147.
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 8. сједници 
одржаној 17.09.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о разрјешењу дужности члана 

Верификационе комисије

I

Мустафа Мустајбеговић из Модриче, разрјешава се 
дужности члана Верификационе комисије у Скупшти-
ни општине Модрича.

II

Разрјешење се врши са 17.09.2013. године.



Број 8 Страна  105С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
III

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111- 81/13         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

 
148.   
На основу члана 35. Статута општине Модрича 

(„Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05, 3/08 
3/13), и члана 6. Пословника о раду  Скупштине општи-
не Модрича («Службени гласник општине Модрича“ 
број: 5/10) Скупштина општине Модрича на 8. сједници 
одржаној дана 17.09.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана 

Верификационе комисије

I

За члана Верификационе комисије Скупштине оп-
штине Модрича, бира се Mирсад Бахић из Модриче.

II

Избор се врши са 17.09. 2013. године.

III

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-111-82/13           ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09. 2013. године     Петар Гагулић, с.р.

                                                                                    
149.
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 8. сједници 
одржаној 17.09.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана 

Мандатне комисије

I

Мустафа Мустајбеговић из Модриче, разрјешава се 
дужности члана Мандатне комисије у Скупштини оп-
штине Модрича.

II

Разрјешење се врши са 17.09. 2013. године.

III

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-83/13         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.09. 2013. године    Петар Гагулић, с.р.

150.
На основу члана 35. Статута општине Модрича 

(„Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05, 
3/08 и 3/13), и члана 44. Пословника о раду  Скупштине 
општине Модрича («Службени гласник општине Мо-
дрича“ број: 5/10) Скупштина општине Модрича на 8. 
сједници одржаној дана 17.09. 2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Мандатне комисије

I

За члана Мандатне комисије Скупштине општине 
Модрича, бира се Мирсад Бахић из Модриче.

II

Избор се врши са 17.09. 2013. године.

III

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-111-84/13       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

151.
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 8. сједници 
одржаној 17.09.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана 

Савјета  за развој пољопривреде и 
села, водопривреде и шумарства

I

Мустафа Мустајбеговић из Модриче, разрјешава се 
дужности члана Савјета зa развој пољопривреде и се-
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ла, водопривреде и шумарства у Скупштини општине 
Модрича.

II

Разрјешење се врши са 17.09. 2013. године.

III

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-85/13        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  18.09. 2013. године     Петар Гагулић, с.р.

152.
На основу члана 35. Статута општине Модрича 

(„Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05, 
3/08 и 3/13) и члана 62. Пословника о раду  Скупштине 
општине Модрича («Службени гласник општине Мо-
дрича“ број: 5/10), Скупштина општине Модрича на 8. 
сједници одржаној дана 17.09. 2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Савјета за 

развој пољопривреде и села, 
водопривреде и шумарства 

I

За члана  Савјета за развој пољопривреде и села, 
водопривреде и шумарства у Скупштини општине Мо-
дрича бира се Мирсад Бахић из Модриче.

II

Избор се врши са 17.09. 2013. године.

III

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-111-86/13       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09. 2013. године   Петар Гагулић, с.р.

                                                                                             
153.
На основу члана 121. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник Репоблике Српске“ број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. и 71. Статута општине Мо-
дрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 

4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на 8. 
сједници одржаној 17.09.2013. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о избору 

одборника који могу присуствовати 
чину закључења брака

I

У Рјешењу о избору одборника који могу присуство-
вати чину закључења брака („Службени гласник оп-
штине Модрича“ број: 1/13) у ставу 1. тачка 8. мијења 
се и гласи „Мирсад Бахић“; а иза текста ДУГО ПОЉЕ 
тачка 1. мијења се и гласи „Милутин Поповић“.

II

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-142/13         ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

154.
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 са 7. 
редовне и 2. посебне сједнице Скупштине, Скупштина 
општине Модрича на 8. сједници одржаној 17.09.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Извод из записника са 7. редовне и 2. 
посебне сједнице Скупштине уз примједбу која се одно-
си на усвојену Одлуку о расписивању избора за избор 
чланова савјета мјесних заједница, односно за број чла-
нова савјета у мјесним заједницама Врањак и Добриња.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022- 129 /13       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.
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155.
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 извршењу 
буџета општине за прво полугодиште фискалне године, 
Скупштина општине Модрича на 8. сједници одржаној 
17.09.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Извјештај о извршењу буџета општине 
за прво полугодиште фискалне године  израђен од стра-
не Одјељења за финансије, уз следеће приједлоге:

-  да се у наредном периоду предузму све располо-
живе мјере и активности на уједначењу буџетских 
средстава и буџетске потрошње;

-  да Пореска управа у сарадњи са Републичком 
управом за геодетске и имовинско правне посло-
ве, путем упоредних расположивих података о 
имовини која се води у евиденцијама, утврди ко 
није извршио обавезу пријављивања имовине;

-  да Пореска управа у сарадњи са надлежним 
службама преиспита случајеве гдје вриједност 
пријављене имовине не одговара стварном стању.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022- 143/13       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

156.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05,3/08 
и 3/13), а након разматрања Извјештаја о кориштењу 
буџетске резерве у периоду 01.01. до 30.06.2013. године, 
Скупштина општине Модрича на 8. сједници одржаној 
17.09.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Извјештај о кориштењу буџетске резер-
ве у периоду 01.01. до 30.06.2013. године, израђена од 
стране Одјељења за финансије.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
                 

Број:     01-022-144 /13      ПРЕДСЈЕДНИК               
Датум: 18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.

157.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05,3/08 и 
3/13), а након разматрања Информације о стању путева 
на територији општине Модрича, Скупштина општи-
не Модрича на 8. сједници одржаној 17.09.2013. године, 
донијела је

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација о стању путева на 
територији општине Модрича, сачињена од стране 
Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију са следећим приједлозима:

-  да се у оквиру расположивих средстава наста-
ви са активностима везаним за асфалтирање и 
одржавање како градских, тако и сеоских путева, 
као и одржавања макадамских путева, путних ка-
нала и пропуста;

-  да надлежна инспекција наложи власницима 
сусједних парцела редовно уклањање шибља и 
другог растиња поред путева које смањује пре-
гледност и употребљивост путева.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022- 145 /13       ПРЕДСЈЕДНИК                    
Датум: 18.09.2013. године                 Петар Гагулић, с.р.

                                
158.   
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05,3/08 и 
3/13), а након разматрања Информацијe о стању личне и 
имовинске безбједности на подручју општине Модрича 
у првом полугодишту 2013. године Скупштина општи-
не Модрича на 8. сједници одржаној 17.09.2013. године, 
донијела је

З А К Љ У Ч А К
I

Прихвата се Информација o стању личне и имовинске 
безбједности на подручју општине Модрича у првом по-
лугодишту 2013. године, сачињена од стране Полицијске 
станице Модрича.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022- 146 /13     ПРЕДСЈЕДНИК                    
Датум: 18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р.



Страна  108 Број 8С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
159.                                                                       
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 степену 
реализације мјера и задатака из Плана заштите од по-
жара општине Модрича за период од његовог доношења 
па до 30.06.2013. године,Скупштина општине Модрича 
на 8. сједници одржаној 17.09.2013. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Информација о степену реализације 
мјера и задатака из Плана заштите од пожара општи-
не Модрича за период од његовог доношења па до 
30.06.2013. године, сачињена од стране Општинске 
организације Територијална ватрогасна јединица „Ва-
трогасно“ Модрича и Одјељења за општу управу, уз 
приједлог:

-  да се покушају изнаћи средства за набавку плат-
форме за спашавање са висина , као и спиралне 
спуснице и

-  да се усвојени приједлог мјера из Информације 
достави свим назначеним носиоцима задатака.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022- 147 /13        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године    Петар Гагулић, с.р

160.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05,3/08 
и 3/13), а након разматрања Информације о стању и про-
блемима малољетничке делинквенције, Скупштина 
општине Модрича на 8. сједници одржаној 17.09.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Информација о стању и проблемима 
малољетничке делинквенције сачињена од стране Цен-
тра за социјални рад са сљедећим приједлозима:

-  позивају се све надлежне институције и 
субјекти да се правовремено укључе у сузбијањe 
малољетничке делинквенције;

-  да професори и наставници на часовима одје-
љенске заједнице, као и на родитељским састан-
цима, више разговарају на тему малољетничке 
делинквенције;

-  да се обезбиједи простор - спаваоне за прихват 
малољетника који се нађу у скитњи;

-  да се покрене иницијатива код надлежних 
институција да се спроведе истраживање о 
штетном утицају медија на развој личности и 
понашање дјеце;

-  неопходно je да се поведе више рачуна о 
садржајима који се пласирају у централним ин-
формационим емисијама из разлога што исти 
обилују са доста непримјерених саджаја , као и да 
се  у јавним медијима више ради на промовисању 
позитивних  људских вриједности.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022- 148/13      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.09.2013. године     Петар Гагулић, с.р
                                                                                                                      

                                                   
161.
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 провођењу 
родне анализе буџета општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 8. сједници одржаној 17.09.2013. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се Информација о провођењу родне анализе 
буџета општине Модрича, израђена од стране Удружења 
грађана „Будућност“ Модрича, с приједлогом да се 
убудуће приликом израде Информације и формулисања 
закључака консултују Одјељење за привреду и друшт-
вене дјелатности и Одјељење за финансије.

II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће 
обја вљен у «Службеном гласнику општине Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-149 /13        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 18.09.2013. године   Петар Гагулић, с.р.



Број 8 Страна  109С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одлука о измјени одлуке о формирању 
Пописне комисије општине Модрича за попис 
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 
2013. године  .................................................... 97

Одлука o утврђивању Нацрта  измјена 
Регулационог плана  «Модрича 1»  .............. 97

Одлука о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем непосредне 
погодбе ради комплетирања грађевинске 
парцеле  ............................................................ 98

Одлука о брисању статуса јавног добра  ...... 98

Одлука о  приступању изради измјена дијела 
Регулационог плана „Тржница“   .................. 99

Одлука о именовању Савјета за праћење 
израде измјене дијела Регулационог плана  
«Тржница»  ...................................................... 100

Одлука о именовању Савјета за праћење израде 
Плана парцелације за изградњу индивидуално 
стамбених објеката на к.ч. бр. 2832/1  к.о. 
Модрича  .......................................................... 100

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 
општинским административним таксама   . 101

Одлука о  сагласности  за  изградњу  споменика у 
Мјесној заједници  Модрича IV  ................... 101

Одлука о пререгистрацији Општинске агенције 
за развој малих и средњих предузећа у Јавну 
установу „Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича  .......................................................... 102

Рјешење о верификацији Општинске изборне 
комисије Модрича  ......................................... 104

Рјешење о разрјешењу дужности члана 
Верификационе комисије  .............................. 104

Рјешење о избору члана Верификационе 
комисије  .......................................................... 105

Рјешење о разрјешењу дужности члана Мандатне 
комисије  .......................................................... 105

Рјешење о избору члана Мандатне 
комисије  .......................................................... 105

Рјешење о разрјешењу дужности члана Савјета  
за развој пољопривреде и села, водопривреде и 
шумарства  ...................................................... 105

Рјешење о избору члана Савјета за развој 
пољопривреде и села, водопривреде и 
шумарства   ..................................................... 106

Рјешење о измјени Рјешења о избору одборника 
који могу присуствовати чину закључења 
брака  ................................................................ 106

Закључак број:01-022-129/13  .......................... 106

Закључак број:01-022-143/13  .......................... 107

Закључак број:01-022-144/13  .......................... 107

Закључак број:01-022-145/13  .......................... 107

Закључак број:01-022-146/13  ......................... 107

Закључак број:01-022-147/13  ......................... 108

Закључак број:01-022-148/13  ......................... 108

Закључак број:01-022-149/13  ......................... 108

С А Д Р Ж А Ј
Број БројСтрана Страна

136. 
 
 

137. 

138. 
 
 

139.

140. 

141. 
 

142. 
 
 

143. 

144. 

145. 
 
 

146. 
 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 
 

152. 
 

153. 
 

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.



Страна  110 Број 8С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

“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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