
Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Година XXIV  - Број 2

21. март

2016. године

МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2016. годину износи 
50,00 КМ

Жиро-рачун:
КМ   562-011-00002348-90

Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1.
На основу члана 10. Закона о боравишној такси 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 78/11 
и 106/15) и члана 35. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 29. сједници одржаној 
дана 17.03.2016.  године,  д о н о с и 

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке 
о висини боравишне таксе

 која се плаћа 
на подручју општине Модрича

Члан 1.

У Одлуци о висини боравишне таксе која се плаћа 
на подручју општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/13)  члан 1. мијења се и гласи:

„Домаћи или страни држављанин који користи 
услугу ноћења у угоститељском објекту за смјештај 
евидентира се у књигу гостију и плаћа боравишну таксу 
по сваком оствареном ноћењу у угоститељском објекту 
за смјештај.

Угоститељ који пружа услугу смјештаја у 
угоститељском објекту врсте сеоско домаћинство, 
односно домаћи или страни држављанин који користи 
услугу ноћења у угоститељском објекту за смјештај врсте 
сеоско домаћинство није обвезник  уплате боравишне 
таксе.

Угоститељи који пружају услуге смјештаја у кући 
за одмор, апартману и соби за изнајмљивање плаћају 
годишњи паушални износ боравишне таксе за сваки 
кревет (лежај) у угоститељском објекту, односно објекту 
у којем се пружају услуге смјештаја.“

Члан 2.

У члану 2. додаје се нови став 2. који гласи:
„Паушални износ боравишне таксе за угоститеље који 

пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и 
соби за изнајмљивање износи 20,00 КМ за сваки кревет 
(лежај) на годишњем нивоу.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01- 022-29/16              П РЕДСЈ ЕД Н И К 
Датум: 17.03.2016.године    Петаг Гагулић, с.р. 
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2. 
На основу члана 30. Закона о угоститељству 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 15/10, 
57/12 и 67/13), члана 13. Закона о занатско–предузетничкој 
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 117/11, 121/12 и 67/13) и члана 35. став 1. алинеја 8. 
Статута општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 7/14), Скупштина општине Модрича на 
29. сједници одржаној дана 17.03.2016. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о допуни одлуке о одређивању 

радног времена                  
угоститељских објекта на подручју 

општине Модрича

Члан 1.

У одлуци о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, број: 06/13) у 
члану 5. став 2. иза ријечи „жељезничкој станици“ додају 
се ријечи „ и бензинским пумпним станицама које су ван 
зоне становања“.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-30/16                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.03.2016 . године              Петар  Гагулић, с.р.                     

   
3.
На основу члана  43 став 10. Закона о предшколском 

образовању и васпитању («Службени гласник Републике 
Српске», број: 79/15)  и члана 35. и 77. Статута општине 
Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
7/14, Скупштина општине Модрича на 29. сједници 
одржаној дана 17.03 2016. године , д о н о с и

О Д Л У К У 
о давању сагласности за повећање 
броја дјеце у васпитним групама 

ЈПУ „Наша радост“ Модрича

I

Даје се сагласност Јавној предшколској установи 
«Наша радост» Модрича да у 2016. години  у складу са 
законом утврђеним нормативима, повећа број дјеце  у 
васпитним групама до 20 %.

II

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о давању сагласности за упис већег броја 
дјеце у васпитним групама у ЈУ Дјечије обданиште 
«Наша радост» Модрича (Службени гласник општине 
Модрича», број 3/13).

III

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-31/16                                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                     Петар Гагулић, с.р.

4.
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона 

Босне 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 
и18/13), а у вези са чланом 7. став 1. тачка р) Упутства  о 
утврђивању квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни 
и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 9/10, 
37/10, 74/11 и 6/16), и члана 35. и 77. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општина Модрича“ број: 
7/14), Скупштина општине Модрича након проведеног 
Јавног огласа, на 29. сједници одржаној дана, 17.03. 
2016. године, донијела је:

О Д Л У К У   
 о именовању  чланa Општинске 

изборне комисије Модрича
                                                  

I

ПИВАШ ГОРДАНА, професор математике и 
информатике из Модриче, именује се за члана Општинске 
изборне комисије Модрича.

II

Мандат члана Општинске изборне комисије  траје 
7 (седам) година, и тече од дана давања сагласности 
Централне изборне комисије  Босне и Херцеговине на 
Одлукуо именовању члана Oштинске изборне комисије 
Модрича, донесену од стране Скупштине општине 
Модрича, као надлежног органа.   

                                                    
III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
примјењиваће се након прибављања сагласности од 
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.
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IV

Ова одлука ће се објавити у „Сужбеном гласнику 
општине Модрича“.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-32/16                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.03. 2016 . године                    Петар  Гагулић, с.р

5.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(„Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 29. сједници одржаној 
17.03.2016. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности 

члана Одбора за 
регионалну и међународну сарадњу

I

Бранка Трипић из Модриче, разрјешава се дужности 
члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу у 
Скупштини општине Модрича.

II

Разрјешење се врши са 17.03.2016. године.

III

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111- 4/16                                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

                                                                           
6.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(„Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 29. сједници одржаној 
17.03.2016. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору члана Одбора 

за регионалну и међународну 
сарадњу

I

За члана Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу у Скупштини општине Модрича, бира се Бојан 
Јеремић , из Скугрића.

II

Избор се врши са 17.03.2016.године.

III

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-5/16                                    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                   Петар Гагулић, с.р.

7.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Извода из записника са 28. сједнице, 
Скупштина општине Модрича на 29. сједници одржаној 
17.03.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извод из записника са 28. сједнице 
Скупштине општине Модрича, са датом примједбом.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-28/16                                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                    Петар Гагулић, с.р.

8.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Приједлога одлуке о допуни одлуке 
о одређивању радног времена угоститељских објеката 
на подручју општине Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 29. сједници одржаној 17.03.2016. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог одлуке о допуни одлуке о 
одређивању радног времена угоститељских објеката на 
подручју општине Модрича уз приједлог да се у члану 1. 
иза ријечи „ и бензинским пумпним станицама“ додају и 
ријечи „ које су ван зоне становања“.

2. Предлаже се да надлежно одјељење размотри 
и припреми приједлог измјена Одлуке о одређивању 
радног времена правним лицима и предузетницима који 
обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност 
на подручју општине Модрича и Одлуке о одређивању 
радног времена угоститељских објеката на подручју 
општине Модрича те исте достави Скупштини на 
разматрање.
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Модрича”.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-30-1/16                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

9.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја Комисије за избор члана 
Општинске изборне комисије Модрича са приједлогом 
одлуке о именовању, Скупштина општине Модрича на 
29. сједници одржаној 17.03.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај Комисије за избор члана 
Општинске изборне комисије Модрича са приједлогом 
одлуке о именовању члана Општинске изборне комисије 
Модрича.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-32-1/16                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

10.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја о раду Комуналне полиције 
за период од 01.01. до 31.12.2015. године, Скупштина 
општине Модрича на 29. сједници одржаној 17.03.2016. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду Комуналне 
полиције за период од 01.01. до 31.12.2015. године уз 
сљедеће:

- Тражи се од даваоца комуналних услуга 
да предложи рјешење проблема одвоза смећа на 
подручју општине Модрича .
а) приликом предлагања рјешења овог проблема 
треба водити рачуна о социјалним категоријама 
становништва, гдје би за најугроженије требало 
омогућити олакшице плаћања или их потпуно 
ослободити од обавезе плаћања.
б) потребно је изнаћи рјешење за одвоз смећа из 
сеоских мјесних заједница.
- Обавезује се давалац услуга да све ове 
приједлоге достави надлежном одјељењу које је и 
обрађивач Информације о ефектима примјене нових 
цијена комуналних услуга и предузетих мјера по 
донесеном закључку.

- Током протекле године обављени су обимни 
и садржајни послови у раду Комуналне полиције, 
а посебно је значајно да је Комунална полиција 
повећала обим остварених контрола, односно 
надзора.
- Извјештај није у складу са закључцима 
Скупштине којима је утврђена обавеза по којој 
методологији и на који начин треба да се припреме, са 
основном обавезом да извјештаји дају оцјену стања у 
области, да се обезбиједи осврт приликом претходног 
разматрања истих питања и сл. Убудуће је обавеза да 
се ти закључци поштују.
- Потребно је континуирано праћење поштивања 
радног времена, посебно у угоститељским објектима, 
повезујући то са стањем јавног реда и мира и радним 
временом у окружењу.
- Потребно је да се на дневном реду сједнице 
Скупштине хитно нађе Информација ореализацији 
закључака који су усвојени приликом давања 
сагласности на повећање цијена комуналних услуга.
- Јако је значајно да се у раду Комуналне полиције 
максимално могуће поступа по службеној дужности 
увијек када је то могуће.
- Потребно је да се у оквиру праћења стања у 
овој области обезбиједе и траже што боља рјешења, 
укључујући и иницијативе и приједлоге за измјене 
у законским прописима које ће обезбиједити 
ефикасност поступања и побољшања стања.
- Извјештај убудуће , у оквиру законом дозвољеног 
и прихватљивог треба да буду конкретнији у мјери 
која може бити и у функцији повољног утицаја на 
стање у областима.
- Ефикасност, поступање по службеној дужности 
и креативан приступ тражењу побољшања законских 
рјешења, знатно ће повећати повјерење грађана у рад 
Комуналне полиције.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-34/16                                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

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

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), 
а након разматрања Извјештаја о раду општинских 
инспекција у 2015. години, Скупштина општине 
Модрича на 29. сједници одржаној 17.03.2016. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду општинских инспекција у 
2015. години уз сљедеће:

- Током протекле године обављени су обимни и 
садржајни послови у раду општинских инспекција, а 
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посебно је значајно да су инспекције повећале обим 
остварених контрола, односно надзора.
- Извјештај није у складу са закључцима 
Скупштине којима је утврђена обавеза по којој 
методологији и на који начин треба да се припреме, са 
основном обавезом да извјештаји дају оцјену стања у 
области, да се обезбиједи осврт приликом претходног 
разматрања истих питања и сл. Убудуће је обавеза да 
се ти закључци поштују.
- Потребно је континуирано праћење поштивања 
радног времена, посебно у угоститељским објектима, 
повезујући то са стањем јавног реда и мира и радним 
временом у окружењу.
- Потребно је да се на дневном реду сједнице 
Скупштине хитно нађе Информација о реализацији 
закључака који су усвојени приликом давања 
сагласности на повећање цијена комуналних услуга.
- Јако је значајно да се у раду општинских 
инспекција максимално могуће поступа по службеној 
дужности увијек када је то могуће.
- Потребно је да се у оквиру праћења стања у 
овој области обезбиједе и траже што боља рјешења, 
укључујући и иницијативе и приједлоге за измјене 
у законским прописима које ће обезбиједити 
ефикасност поступања и побољшања стања.
- Извјештај убудуће , у оквиру законом дозвољеног 
и прихватљивог треба да буду конкретнији у мјери 
која може бити и у функцији повољног утицаја на 
стање у областима.
- Ефикасност, поступање по службеној дужности 
и креативан приступ тражењу побољшања законских 
рјешења, знатно ће повећати повјерење грађана у рад 
општинских инспекција.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-35/16                                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                   Петар Гагулић, с.р.

12.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Информације о актуелним питањима 
информисања и јавног обавјештавања грађана на 
подручју општине Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 29. сједници одржаној 17.03.2016. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о актуелним питањима 
информисања и јавног обавјештавања грађана на 
подручју општине Модрича.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-36/16                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

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

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Информације о реализацији акционог 
плана имплементације програма развоја пољопривреде 
и села на подручју општине Модрича 2012-2016. у 2015. 
години, са освртом на остварене републичке подстицаје, 
Скупштина општине Модрича на 29. сједници одржаној 
17.03.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о реализацији акционог 
плана имплементације програма развоја пољопривреде 
и села на подручју општине Модрича 2012-2016. у 2015. 
години, са освртом на остварене републичке подстицаје.

2. Информација је урађена квалитетно и садржи све 
потребне податке о активностима које су вођене у 2015. 
години.

3. Евидентни су позитивни резултату у 2015. 
години, те да се са планираним активностима настави 
и у наредном периоду у циљу остварења још бољих 
резултата.

4. У наредном периоду треба покушати изнаћи 
могућност за повећање издвајања већих средстава за ову 
област. 

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-37/16                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

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

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), 
а након разматрања Акционог плана имплементације 
програма развоја пољопривреде и села на подручју 
општине Модрича 2012-2016. у 2016. години, Скупштина 
општине Модрича на 29. сједници одржаној 17.03.2016. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Акциони план имплементације 
програма развоја пољопривреде и села на подручју 
општине Модрича 2012-2016. у 2016. години.

2. У наредном периоду треба покушати изнаћи 
могућност за повећање издвајања већих средстава за 
ову област. 

3. Сугерише се надлежном одјељењу да приликом 
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израде правилника разради мјере како би се утврдили 
подстицаји по килограму предатих или откупљених 
производа.

4. Сугерише се да у наредном периоду Центар за 
едукацију започне обуку на тему органске производње 
и да притом укључи што више заинтересованих 
пољопривредника на подручју општине Модрича.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-38/16                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

15.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), 
а након разматрања Извјештаја о раду Територијалне 
ватрогасне јединице Модрича за 2015. годину, 
Скупштина општине Модрича на 29. сједници одржаној 
17.03.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду Територијалне 
ватрогасне јединице Модрича за 2015. годину.

2. Евидентно је повећање броја интервенција на 
пожарима и броју техничких интервенција у саобраћају.

3. За похвалу су напори учињени у раду ТВЈ и 
остваривање додатних прихода властитим активностима.

4. Потребно је да се у што краћем року одобри и 
изврши набавка неопходне опреме и основих средстава 
у склду са утврђеним приоритетима који су назначени у 
извјештају.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-39/16                                  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

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

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја о раду Развојне агенције 
општине Модрича за 2015. Годину, Скупштина општине 
Модрича на 29. сједници одржаној 17.03.2016. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду Развојне агенције 
општине Модрича за 2015. годину.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-40/16                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 17.03.2016. године                 Петар Гагулић, с.р.

II АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о 

локалној самоуправи, („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  члана 
56.став 1. алинеја 7. Статута општине Модрича, 
(„Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14),  
Начелник општине Модрича,   д о н о с и

О Д Л У К У
о одобравању накнаде за трошкове 

прикључка
на канализациону мрежу

 
I

Породицама погинулих бораца и корисницима 
посебног мјесечног примања за погинуле и умрле борце, 
који имају пребивалиште на подручју мјесних заједница 
број; III, IV  и V, и насељених мјеста Отежа и Добриња 
у општини Модрича, одобрава се накнада за трошкове 
прикључка на канализациону мрежу.

II

Исплата накнаде износи 200,00 КМ, (двијестотине 
КМ), и уплатиће се у оквиру треће рате трошкова 
за прикључак на канализациону мрежу, за породице 
погинулих бораца и породице са посебним мјесечним 
примањем.

III

Одјељење за финансије општине Модрича исплатиће 
накнаду трошкова из претходне тачке ове одлуке на 
терет буџетских средстава, текуће помоћи породицама 
погинулих бораца, у корист  а.д. „ВОДОВОД  И  
КАНАЛИЗАЦИЈА „ МОДРИЧА.

IV

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење 
за општу управу  и  Одјељење за финансије општине 
Модрича.
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V 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 02-532-162 /16                                НАЧЕЛНИК
Датум, 10.02. 2016. године                 Младен Крекић, с.р.

2.
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 2) 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12),  и члана 56. став 
(1) алинеја 19. Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича» број 7/14), Начелник 
општине Модрича  д о н о с и

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут 

Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича

   
I

Даје се сагласност на Статут Јавне предшколске 
установе „Наша радост“ Модрича, бр. 01-35/2016 од 
18.01.2016. године.

II
Статут је донио Управни одбор ЈПУ „Наша радост“ 

Модрича на сједници од 15.01.2016. године и исти је у 
складу са одредбама Закона о предшколском васпитању 
и образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 79/15).  

III 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 02-014-3/16                                      НАЧЕЛНИК
Датум: 25.02.2016. године                  Младен Крекић, с.р.

III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

1.

ОГЛАС

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и екологију на основу рјешења број 05/8-372-3/16  
од   04.03.2016. године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број 01-32 упис промјене назива  ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Светосавска бр. 
23. 

Нови назив заједнице је „ЗАЈЕДНИЦА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Трг др Милана 
Јелића 9“ и сједиште Модрича, ул. Трг др Милана Јелића 
9.

Промјене лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Трг др 
Милана Јелића бр. 9. са сљедећим подацима:  

                                        
                      

Лице овлашћено за заступање је ЛУКИЋ СЛОБОДАН 
предсједник Скупштине, који заступа заједницу 
самостално и без ограничења.

Ранији заступник ПЕТАР БРАДАШЕВИЋ 
,предсједник Скупштине Заједнице , брише се из 
Регистра.

Број: 05/8-372-3/16
Дана: 04.03.2016. године

                                         Службено лице органа
                                Јован Мишић, дипл.инж.грађ. , с.р.
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