
Година XXII  - Број 11

27. новембар

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 8. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број:110/08, 
118/09 и 64/14) и члана 35. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, број 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 17. сједници одржаној 
дана 18.11.2014. године,  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о ослобађању од обавезе плаћања 

пореза на непокретности на територији 
општине Модрича за 2014. годину

Члан 1.

Ослобађају се од обавезе плаћања пореза на непо-
кретности за 2014. годину сви обвезници који су имали 
материјалну штету на непокретностима усљед елемен-
тарне непогоде-поплаве у мају 2014. године.

Члан 2.

Право на ослобађање од обавезе плаћања пореза на 
непокретности имају сви обвеници који су пријавили 
штету на непокретностима општинској Комисији за 
процјену штете.

Члан 3.

Пореским обвезницима који су дјелимично или у 
цијелости измирили своју пореску обавезу за 2014. го-
дину, плаћени износ ће се сматрати аконтативном упла-
том за наредни период. 

Члан 4.

О доношењу ове одлуке Општина Модрича ће 
обавијестити Пореску управу у року од 10 дана од дана 
доношења одлуке.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-124/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.11.2014. године               Петар Гагулић, с.р.

                  
2.
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 
40/13) и члана 35. Статута општине Модрича («Служ-
бени гласник општине Модрича»,бр. 07/14), Скупштина 
општине Модрича је на 17. сједници одржаној 18.11.2014. 
године, донијела 

О  Д  Л  У  К  У 
o утврђивању Нацрта  измјена дијела 
Регулационог плана  «Модрича 2» у 
улици Посавско-требавског одреда

Члан 1.

Скупштина општине утврђује Нацрт измјена дијела 
Регулационог плана   «Модрича 2», у улици Посавско-
требавског одреда у Модричи (у даљем тексту: Нацрт).     

I АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Члан 2.

Нацрт се излаже на јавни увид у просторијама 
предузећа ГП «Обнова» доо из Шамца,просторијама 
Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију општине Модрича, просторијама 
Српског културног центра, и просторијама Мјесне 
заједнице «Модрича 2» сваког дана, осим суботе, 
недеље 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 
бити обавијештена путем «Гласа Српске» и телевизије 
Канал 3 Прњавор 8 дана прије почетка јавног увида и 15 
дана од почетка излагања нацрта Плана на јавни увид. 

Члан 5.

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

Члан 6.

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

  Број:      01-022-126/14                     ПРЕДСЈЕДНИК
 Датум:   24.11.2014.године            Петар Гагулић, с.р.

3.
На основу члана 4. Закона о промету непокретности 

(„Службени лист СР БиХ“, број 38/78), члана 35. и 77. 
Статута општине Модрича („Службени гласник оп-
штине Модрича“, број 7/14), Скупштина општине Мо-
дрича, на 17. сједници одржаној дана 18.11. 2014. године, 
донијела је

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. 22/73 по старом премјеру, а које у цијелости 
одговара к.ч. 3176/3 новог премјера АП Добој-Модрича 

магистрални пут површине 90 м2, уписано у ПЛ број 
365 и з.к. уложак број 1214 к.о. Модрича.

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. ул. број 1214 к.о. Модрича и јавни и не-
категорисани путеви у ПЛ 365 к.о. Модрича 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:     01-022-129/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.11.2014. године Петар Гагулић, с.р.

4.
На основу члана 4. Закона о промету непокретности 

(„Службени лист СР БиХ“, број 38/78), члана 35. и 77. 
Статута општине Модрича („Службени гласник оп-
штине Модрича“, број 7/14), Скупштина општине Мо-
дрича, на 17. сједници одржаној дана 18.11. 2014. године, 
донијела је

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. 22/71 по старом премјеру, а које у цијелости од-
говара к.ч. 3206/2 новог премјера Улица површине 108 
м2 уписано у ПЛ број 365 и з.к. уложак број 1214 к.о. 
Модрича.

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. ул. број 1214, јавни и некатегорисани 
путеви у ПЛ 365 к.о. Модрича 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:   01-022-127/14    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:24.11.2014.године  Петар Гагулић, с.р.
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5.
На основу члана 4. Закона о промету непокретности 

(„Службени лист СР БиХ“, број 38/78), члана 35. и 77. Ста-
тута општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), Скупштина општине Модрича, на 
17. сједници одржаној дана 18.11. 2014. године, донијела је

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. 842/2 старог премјера, Окућница пашњак 2 кла-
се површине 989 м2, уписана у з.к. ул. број 147 к.о. Ми-
лошевац.

Члан 2.

Републичка управа за геодетске и имовинско-прав-
не послове Бања Лука – Подручна јединица Модрича ће 
на основу ове одлуке на земљишту из тачке 1. изврши-
ти брисање јавног добра у з.к. ул. 147 к.о. Милошевац 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:    01-022-128/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.11.2014. године Петар Гагулић,с.р.

6.
На основу члана 2.2., 2.3., 2.12., и 2.14. 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, 8/13 и 7/14), члана 
7. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, 
броја и именовању чланова  изборне комисије основне из-
борне јединице у Босни и Херцеговини („Службени глас-
ник БиХ“, број 9/10, 37/10 и 74/11) и члана 35. и 77. Статута 
општине Модрича  („Службени гласник општине Мо-
дрича“, број 7/14), Скупштина општине Модрича је на  17. 
сједници одржаној дана 18.11.2014.  .године, д о н о с и  

О Д Л У К У 
о објављивању јавног огласа за 
именовање члана Општинске 

изборне комисије Модрича 
(из реда хрватског народа)

І

Овом Одлуком расписује се јавни оглас за именовање 
члана Општинске изборне  комисије Модрича ( из реда 
хрватског народа).

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

Састав Општинске изборне комисије ће одражавати 
равноправну заступљеност полова.

Надлежност Општинске изборне комисије утврђена 
је одредбама члана 2.13. Изборног закона БиХ и одгова-
рајућим подзаконским прописима.

ІІ

Општи услови које кандидати морају испуњавати:
-  да је лице са правом гласа – лице старије од 18 

година,
-  да је лице са одговарајућом стручном спремом и 

искуством у спровођењу избора.

Кандидат не може бити лице:
-  које се не може кандидовати у смислу члана 1.6., 

1.7. и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине,
-  које је члан највишег извршнополитичког органа 

политичке странке или коалиције,
-  које је носилац изабраног мандата или је члан 

извршног органа власти, осим у случајевима 
предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона,

-  које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
-  којем је изречена казна за радњу која представља 

тежу повреду изборних закона или прописа за коју 
је лично одговорно, у посљедње 4 (четири) године 
рачунајући од дана правоснажности одлуке,

-  које је заступник, односно пуномоћник субјекта 
који учествује на изборима, нити лице које је пра-
воснажном судском пресудом осуђено на казну 
затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.

 Посебни услови
а)   да има пребивалиште у општини Модрича,
б)  да има завршен правни факултет, односно VII/1 

степен стручне спреме друштвеног смјера или 
завршену вишу школу, односно VI/1 степен 
стручне спреме друштвеног смјера,

ц)  да посједује искуство у спровођењу избора.

Изузетно од одредбе овог става тачка б), члан избор-
не комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне 
спреме и другог смјера уколико посједује искуство у ра-
ду изборне комисије у трајању од најмање двије године од 
ступања на снагу Изборног закона Босне и Херцеговине.

Изузетно од одредбе овог става тачка ц), члан избор-
не комисије може бити лице које има завршен правни 
факултет, односно VII/1 степен стручне спреме.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
а)  чланство у изборној комисији,
б)  чланство у бирачком одбору,
ц)  рад у стручним органима који су пружали помоћ 

у спровођењу избора и
д)  објава стручних и научних радова из области избора.
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Мандат
Члану Општинске изборне комисије мандат траје 7 

(седам) година и тече од давања сагласности Централ-
не изборне комисије БиХ на одлуку о именовању члана 
Општинске изборне комисије, донијету од стране Скуп-
штине општине.

Статус
Члан Општинске изборне комисије не заснива радни 

однос.
Члан Општинске изборне комисије има право на 

сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са одред-
бама закона и одлуке Скупштине општине.

III

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

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

ІV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-130/14        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.11.2014. године    Петар Гагулић, с.р.
                                
                                                                                                  

7.
На основу члана 30. Закона о локалноj самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 7. став 1. тачка а) Упутства 
о утврђивању квалификација, броја и именовању чла-
нова  изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 
9/10, 37/10 и 74/11) и члана 35. и 77.  Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 
7/14)  Скупштина општине Модрича, на 17. сједници 
одржаној дана 18.11.2014. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Конкурсне 

комисије за провођење поступка  
именовања члана Општинске 

изборне комисије Модрича
I

Овим Рјешењем именује се Конкурсна комисија за 
провођење поступка по Јавном огласу за именовање 
члана Општинске изборне комисије Модрича ( из реда 
хрватског народа) у сљедећем саставу: 

1.  Дара Крнета,         -  предсједник
2.  Марко Вукадин,   -  члан
3.  Маркo Андрић,     -  члан

II

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

У наведеном извјештају Комисија врши класификацију 
кандитата на оне који испуњавају услове тражене Јавним 
огласом и на оне који не испуњавају услове. 

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

ІІІ

Одлуку о именовању члана Општинске изборне коми-
сије доноси Скупштина општине, на основу утврђеног 
редослиједа из тачке II овог рјешења и доставља Цен-
тралној изборној комисији БиХ ,на давање сагласности.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-133/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  24.11.2014.године  Петар Гагулић, с.р.                     
                                  

8.
На основу члана 65. став 2. Закона о предшколском 

васпитању и образовању («Службени гласник РС», 
број: 119/08 и 1/12) и члана 77. Статута општине Мо-
дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
7/14), Скупштина општине Модрича, на 17. сједници 
одржаној дана  18.11.2014.  године, донијела је

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

«Наша радост»  Модрича

I

ЉУБИЦА ЂЕКИЋ из Модриче, разрјешава се дуж-
ности ВД директора ЈПУ «Наша радост» Модрича.

II

Разрјешење се врши са 18.11.2014. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-111-35/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.11.2014.године  Петар Гагулић, с.р.
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9.
На основу члана 65. став 2. Закона о предшколском 

васпитању и образовању («Службени гласник РС», 
број: 119/08 и 1/12) и члана 77. Статута општине Мо-
дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
7/14), Скупштина општине Модрича, на 17. сједници 
одржаној дана  18.11.2014.  године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈПУ 

«Наша радост»  Модрича

I

За директора ЈПУ «Наша радост» Модрича именује 
се ЉУБИЦА ЂЕКИЋ из Модриче.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-36/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.11.2014. године Петар Гагулић, с.р.

10.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 7/14) 
и члана 126. Пословника о раду Скупштине општи-
не Модрича(„Службени гласник општине Модрича“, 
број:5/10 и 9/11), а након разматрања захтјева ДОО 
„Брчко гас“ из Брчког, за измјену дијела Регулационог 
плана „Модрича 1“, Скупштина општине Модрича на 
17. сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К 
о неприхватању иницијативе 

за измјену дијела Регулационог 
плана “Модрича 1”

I

Скупштина општине Модрича не прихвата иници-
јативу ДОО „Брчко гас“ из Брчког за измјену дијела 
Регулационог плана „Модрича 1“ („Службени гласник 
општине Модрича“ број:8/09) који се односи на парцеле 
означене као к.ч. 1856, к.ч. 1857/1, к.ч. 1858/1, к.ч. 1858/2 
и к.ч. 1859 К.О. Модрича, а све у циљу изградње послов-
ног центра који би се састојао од објекта за технички 
преглед путничких возила, станице за снабдијевање 
горива, резервоара за све врсте моторног горива, резер-
воара и складишта ТНГ и аутоперионице са интерним 
саобраћајницама и паркингом.

II

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

IIІ

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-363-17/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.11.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

                                                                                                       
11.                                                                                            
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а на-
кон разматрања Извода из записника са 16. сједнице, те 
5. и 6. посебне сједнице, Скупштина општине Модрича 
на 17. сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извод из записника са 16. сједнице, те 

5. и 6. посебне сједнице Скупштине општине Мо-
дрича.

2.  Задужује се Стручна служба Скупштине општи-
не и Начелника општине да ради на побољшању 
текста Извода из записника са сједница Скупшти-
не општине.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-120/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године  Петар Гагулић, с.р.

12.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
7/14), а након разматрања Информације о реализацији 
закључака са 16. сједнице Скупштине општине Мо-
дрича, Скупштина општине Модрича на 17. сједници 
одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о реализацији закључака 

са 16. сједнице Скупштине општине Модрича.
2.  Задужује се Стручна служба Скупштине општи-

не и Начелника општине да за наредну сједницу 
Скупштине општине припреми Информацију о 
реализацији закључака са 5. и 6. посебне сједнице.
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3.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Мо-
дрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-121/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године  Петар Гагулић, с.р.

 
13.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14) и чла-
на 130. Пословника о раду Скупштине општине Модрича 
(“Службени гласник општине Модрича”, број: 5/10 и 9/11) 
а након разматрања Нацрта пословника о раду Скупшти-
не општине Модрича, Скупштина општине Модрича на 
17. сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Нацрт пословника о раду Скупшти-

не општине Модрича и упућује на  расправу у 
трајању од 30 дана.

2.  Нацрт пословника о раду Скупштине општине 
Модрича доставиће се у року од седам дана свим 
одборницима и парламентарним политичким 
странкама и објавити на званичној интернет стра-
ници општине Модрича www.modrica.ba, уз пред-
ходне исправке текста од стране Стручне службе 
Скупштине општине и Начелника општине.

3.  За спровођење јавне расправе задужује се Стручна 
служба Скупштине општине и Начелника општине.

4.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у “Службеном  гласнику  општине  
Модрича”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 122/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.11.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

14.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а на-
кон разматрања Нацрта одлуке о ребалансу буџета општи-
не Модрича за 2014. годину, Скупштина општине Модри-
ча на 17. сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Нацрт одлуке о ребалансу буџета оп-

штине Модрича за 2014. годину.
2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Мо-
дрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-123/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године Петар Гагулић, с.р.

15.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), 
а након разматрања Приједлога одлуке о ослобађању од 
плаћања пореза на непокретности на територији општине 
Модрича за 2014. годину, Скупштина општине Модрича 
на 17. сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Приједлог одлуке о ослобађању од 

плаћања пореза на непокретности на територији 
општине Модрича за 2014. годину.

2.  Право на ослобађање од обавезе пореза на непо-
кретности имају сви обвезници који су пријавили 
штету на непокретностима Општинској комисији 
за процјену штете.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-124-1/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године  Петар Гагулић, с.р.

16.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а на-
кон разматрања Приједлога одлуке о нацрту буџета општи-
не Модрича за 2015. годину, Скупштина општине Модрича 
на 17. сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Приједлог одлуке о нацрту буџета 

општине Модрича за 2015. годину.
2.  Да Начелник заједно са Одјељењем за финансије, 

уколико у току године дође до повећања рас-
та прихода повећа финансијску помоћ ЈЗУ „Дом 
здравља“ Модрича и ТВЈ „Ватрогасно“ Модрича, 
те да се упути допис општини Вукосавље да и она 
учествује у финансирању Дома здравља (грант).

3.  Скупштина задужује надлежно одјељење да раз-
мотри могућност додатног смањења трошкова 
уличне расвјете, као и могућност увођења и набав-
ке јефтинијих свјетиљки, тајмера за регулацију 
паљења и сл..

4.  Да надлежно одјељење припреми приједлог (про-
јект) уградње видео камера на битним раскрсни-
цама у граду.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-125/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године Петар Гагулић, с.р.
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17.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја о извршењу буџета оп-
штине Модрича за период 01.01 – 30.06.2014. године, 
Скупштина општине Модрича на 17. сједници одржаној 
18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о извршењу буџета општи-

не Модрича за период 01.01. – 30.06.2014. године.
2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Мо-
дрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-134/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године Петар Гагулић, с.р.

18.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), 
а након разматрања Извјештаја о кориштењу буџетске 
резерве за период 01.01 – 30.06.2014. године, Скупштина 
општине Модрича на 17. сједници одржаној 18.11.2014. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о кориштењу буџетске ре-

зерве за период 01.01. – 30.06.2014. године.
2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Мо-
дрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-135/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године Петар Гагулић, с.р.

19.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а на-
кон разматрања Информације о степену реализације мјера 
издатака из плана заштите од пожара Модрича за период 
од његовог доношења, Скупштина општине Модрича на 
17. сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о степену реализације 

мјера и задатака из плана заштите од пожара оп-
штине Модрича за период од његовог доношења 
па до 30.06.2014. године.

2.  Већи дио задатака и мјера из овога плана је реа-
лизован у складу са планом, а да дио мјера није 
реализован за који није требало издвојити никак-

ва материјална средства, а односи се на израду 
карата водоводне мреже са уцртаним хидрантима 
од стране АД „Водовод и каналиизација“.

3.  Скупштина предлаже да се приједлог мјера који 
је понуђен у овоме материјалу у цијелости усвоји.

4.  Да Скупштина општине Модрича захтијева да се од 
општине Вукосавље тражи учешће за финансирање 
Ватрогасне јединице, обзиром да Ватрогасна 
јединица учествује у гашењу пожара и спасавању 
имовине и лица на подручју те општине и да ис-
та кроз порез убире 4% средстава за финансирање 
противпожарне заштите.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-137/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године  Петар Гагулић, с.р.

20.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Информације о стању криминали-
тета на подручју општине Модрича за период 01.01. до 
30.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 17. 
сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о стању криминали-

тета на подручју општине Модрича за период од 
01.01. до 30.06.2014. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-138/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године  Петар Гагулић, с.р.

21.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а на-
кон разматрања Информације о стању јавне безбједности 
и безбједности саобраћаја на подручју општине Модри-
ча у 2013. години, Скупштина општине Модрича на 17. 
сједници одржаној 18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о стању јавне без-

бједности и безбједности саобраћаја на подручју 
општине Модрича у 2013. години.

2.  Да надлежно одјељење припреми пројект увођења 
видео надзора у појединим дијеловима града гдје 
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би видео надзор допринио већој безбједности и 
сигурности грађана, како би се у наредном пери-
оду могла обезбједити средства за реализацију 
пројекта.

3.  Да надлежно одјељење заједно са саобраћајним 
инспекторима изврши анализу хоризонталне и 
вертикалне сигнализације, (пажњу усмјерити 
на ограничење брзине) и припреми конкретан 
приједлог ограничења брзине возила у граду.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-139/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године Петар Гагулић, с.р.

22.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја о раду ЈЗУ „Дом здравља“ 
Модрича за 2013. са Програмом рада за 2014. годину, са 
Акционим планом за превазилажење потребних мјера, 
Скупштина општине Модрича на 17. сједници одржаној 
18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ 

Модрича за 2013. са Програмом рада за 2014. годи-
ну са Акционим планом за превазилажење стања 
и предузимања потребних мјера.

2.  Скупштина општине Модрича тражи да општина 
Вукосавље због врло тешке финансијске ситуације 
у Дому здравља Модрича дијелом учествује у 
финансирању Дома здравља (кроз текуће гранто-
ве), обзиром да Дом здравља пружа здравствене 
услуге великом броју пацијената ове општине.

3.   Да Скупштина упути апел Министарству здравља 
и Фонду здравствене заштите, да изнађу рјешење 
за превазилажење тешког финансијског стања 
Дома здравља Модрича.

4.  Скупштина предлаже да Начелник формира 
тим (економисти, правници) који би заједно са 
менаџментом Дома здравља радио на изналажењу 
рјешења за финансијске проблеме Дома здравља.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-140/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године Петар Гагулић, с.р.

23.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја о раду Јавне предшколске 
установе „Наша радост“ Модрича за школску 2013/14. 
г. са Програмом рада за школску 2014/15. годину, Скуп-
штина општине Модрича на 17. сједници одржаној 
18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о раду Јавне предшкол-

ске установе „Наша радост“ Модрича за школску 
2013/14 годину, са Програмом рада за школску 
2014/15. годину.

2.  Скупшина предлаже да материјали који од јавних 
установа буду упућени на скупшинско разматрање, 
обавезно иду преко надлежног одјељења и да 
одјељења прије скупштинског засједања о истим 
дају своје мишљење.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-141/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године Петар Гагулић, с.р.

24.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја о упису ученика у средњу 
школу у школској 2014/15 години, са освртом на успјех 
ученика, стање кадрова, материјални положај школе, 
Скупштина општине Модрича на 17. сједници одржаној 
18.11.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о упису ученика у средњу 

школу у школској 2014/15 години, са освртом на 
успјех ученика, стање кадрова и материјални 
положај школе.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-142/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24. 11. 2014. године  Петар Гагулић, с.р.
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II АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и чла-
на 56.став 1. алинеја 11. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), На-
челник општине Модрича, д о н о с и

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника 

о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске 

административне службе Модрича

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске административне службе 
Модрича - Пречишћени текст („Службени гласник оп-
штине Модрича“, број: 9/12, 10/12 и 3/13), мијења се:

У члану 8. тачки 18. у ставу 1.алинеја  9. мијења се 
и гласи:

„ – координира и надзире извршавање послова 
информисања и односе са јавношћу,“

алинеја 10. мијења се и гласи:
„ - поступа по жалбама и притужбама грађана,“ 
 алинеја 11. мијења се и гласи:
„ - обавља послове представника руководства за 

квалитет,“
алинеје од 12. до 15. бришу се.

Члан 2.

У члану 8. послије „тачке 18.“ додаје се нова тачка 
„18 а.“ која гласи:

„18 а. Самостални стручни сарадник за послове 
информисања и односе са  јавношћу“ 

ОПИС ПОСЛОВА:
-  организује благовремено и истинито информи-

сање јавности о раду начелника општине, Скуп-
штине општине и административне службе оп-
штине, те обавља све  потребне информационо-
документационе послове и задатке везане за рад 
начелника општине,

-     припрема и реализује комуникацију са медијима,
-  обавјештава средства јавног информисања о раду 

органа општине и подноси захтјев за исправку не-
тачних информација,

-  припрема протоколарне активности органа оп-
штине,

-  сарађује и одржава контакте са општинама и гра-
довима,

-  у сарадњи са руководиоцима организационих је-
диница општинске управе учествује у припреми 
одржавања састанака, јавних расправа, трибина и 
округлих столова везано за презентацију одлука 
и пројеката који захтијевају јавно представљање 
грађанима у циљу њихове дјелотворности,

-  припрема информације и извјештаје за Web стра-
ницу општине,

-  врши праћење и презентовање свих догађаја важ-
них за рад начелника општине и административ-
не службе општине,

-  ажурира огласну таблу у општини и на другим 
мјестима у вези активности општине,

-  обавља послове службеника за односе са јавношћу,
-  информише грађане о свим тренутним активно-

стима локалних органа власти,
-  припрема и организује пријеме код начелни-

ка као и посјете начелника другим градовима и 
институцијама,

-  обавља техничке припреме, пружа помоћ и води 
евиденцију пријема странака код начелника оп-
штине.

Сложеност послова: најсложенији
Службено звање: Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, 

завршен економски факултет, најмање 1 година рад-
ног искуства на истим или сличним пословима, поло-
жен стручни испит за рад у административној служби, 
познавање рада на рачунару.

Начин попуне: Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца: Један (1) 

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавит ће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:      02-12-6/14             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                         
Датум:   27.11.2014. године          Младен Крекић,с.р.  
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III АКТИ  ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ    
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

1.

ОГЛАС О УПИСУ У РЕГИСТАР 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА - УПИС 

ОСНИВАЊА ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМ-
БЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ на 
основу рјешења број 05/8-372-22/14 од 04.11.2014. годи-
не, извршио је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу број 01-54 упис 
промјене лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, Берлинска 8 А 
Ламела7, са сљедећим подацима:

Назив и сједиште : Заједница за управљање зградом, 
Модрича, ул. Берлинска 8 А Ламела 7.

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 Боројевић Перо, предсједник Управног од-
бора, самостално и без ограничења.

Број:   05/8-372-22/14
Дана: 04.11.2014.  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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