Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
29. април
Година XXIV - Број 3

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 40. Закона о уређењу простора
и грађењу («Службени гласник Републике Српске»
број: 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 35. Статута општине
Модрича («Службени гласник општине Модрича», број:
7/14), Скупштина општине Модрича је на 30. сједници
одржаној дана 27.04. 2016. године, донијела

ОДЛУКУ
о приступању изради измјени дијела
Регулационог плана „Модрича 1“
- „Обданиште“
Члан 1.
Приступа се изради измјени дијела Регулационог
плана „Модрича 1“-„Обданиште“ у Модричи. (у даљем
тексту: План).
Планом ће бити обухваћен простор који се односи на
дио к.ч. бр. 1609/2, к.ч. 1610/1, к.ч. 1610/15, к.ч. 1617, к.ч.
1610/16, к.ч. 1800/1, к.ч. 1806/1, к.ч. 2370, к.ч. 1802/2, дио
к.ч. 1806/2, к.ч. 3176/3, к.ч. 1798/5, дио к.ч. 3176, к.ч.1527,
к.ч. 1528/1, к.ч. 1534 и к.ч. 1533 к.о. Модрича у површини
од цца 14 034 м2, а који је приказан на карти у прилогу
ове одлуке.
Члан 2.
Плански период (члан 40. став 3. под в. Закона о
уређењу простора и грађењу) је 10 година.

Члан 3.
За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
- Приликом планирања конретног простора водити
рачуна и ускладити инетересе свих корисника
простора као и рационално и функционално
кориштење добара у општој употреби;
- План израдити у складу са одредбама Закона
о уређењу простора и грађењу, Правилником о
садржају, начину израде и доношења докумената
просторног уређења те другим прописима из
посебних области релевантних за планирање
и уређење простора (саобраћај, снабдијевање
водом и енергијом, телекомуникације, заштита
од природних непогода и техничких инцидената,
заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности,
културних добара, пољопривредног и шумског
земљишта, животне средине и др.);
- приликом израде Плана, потребно је водити рачуна
о јавном интересу и општим и посебном циљевима
просторног развоја;
- носилац израде обавезан је у току његове израде
обезбједити усаглашеност Плана са документом
просторног уређења ширег подручја, сусједних
подручја, плановима инфраструктуре, осталим
плановима и програмима од значаја за планирање и
развој простора.
Члан 4.
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60 дана од
закључења уговора о изради Плана.
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Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана
Члан 9.
у року од 30 дана од дана одржавања јавне расправе из
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
члана 48. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу.
објављивања у «Службеном гласнику општине Модрича».
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 («Службени гласник
Републике Српске» број 69/13)
Члан 6.
На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина
утврђује нацрт Плана, и мјесто, вријеме и начин његовог
излагања на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од
30 дана, у просторијама носиоца припреме, носиоца
израде Плана и Мјесне заједнице „Модрича 2“.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана
на јавни увид, јавност ће бити обавијештена путем
огласа објављеног у средствима јавног информисања 8
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од излагања
нацрта Плана на јавни увид.
Носилац припреме Плана обавијестиће огласом,
власнике некретнина на подручју обухваћеним Планом
о јавном увиду.
Носилац израде обавезан је да размотри све
примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени
током јавног увида, и да прије утврђивања приједлога
Плана, о њима заузме свој став који, у писаној форми,
доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су
доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра са на јавној
расправи. Приједлог Плана утврдиће носилац припреме
Плана, у складу са закључцима утврђеним на јавној
расправи, одржаној у складу са одредбама члана 48.
Закона о уређењу простора и грађењу.
Члан 7.
Средства за израду Плана и трошкове у поступку
његовог доношења обезбиједиће општина Модрича из
буџета и других извора.
Средства за израду Плана који се односи на парцеле
означене као к.ч.1527, к.ч. 1528/1, к.ч. 1534 и к.ч. 1533 к.о.
Модрича и трошкове у поступку његовог доношења
обезбиједиће Курешевић Драган из Модриче.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
Носилац израде Плана ће бити предузеће, односно
друго правно лице које је регистровано за израду
просторно-планске документације, а чији ће се избор
обавити у складу са Законом о јавним набавкама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-49/16
Датум: 27.04.2016.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

2.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора
и грађењу – („Службени гласник Републике Српске“,
број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 35. Статута општине
Модрича («Службени гласник Oпштине Модрича број:
7/14) Скупштина општине Модрича је на 30. сједници
одржаној дана 27.04. 2016. године донијела

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за
праћење израде измјена
дијела Регулационог плана
„Модрича 1“-„Обданиште“
Члан 1.
У Савјет за праћење израде измјене дијела
Регулационог плана „Модрича 1“-„Обданиште“ именују
се:
1. Озрен Савичић,
2. Вид Стојановић,
3. Борислав Којић,
4. Дарко Стефановић,
5. Јован Симеуновић.
Члан 2.
Задатак Савјета из члана. 1. ове Одлуке је да прати
израду документа просторног уређења и заузима
стручне ставове према питањима општег, привредног
и просторног развоја територијалне јединице односно
подручја за које се документ доноси , као и стручне
ставове у погледу рационалности и квалитета
предложених планских рјешења, усаглашености
документа са документима просторног уређења који
представљају основу за његову израду , односно у
погледу усклађености документа са одредбама Закона
о уређењу простора и грађењу и другим прописима
заснованим на закону.
Члан 3.
Савјет се обавезује да Скупштини општине подноси
информацију о степену извршених радњи и по указаној
потреби затражи мишљење Скупштине.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Члан 4.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Даје се сагласност Начелнику општине Модрича
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“. да по основу ове одлуке и предходно прибављеног
мишљења Правобранилаштва Републике Српске
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
закључи уговор о замјени некретнина из члана 1. ове
одлуке, којим ће се регулисати међусобна права и
Број: 01-022-50/16
ПРЕДСЈЕДНИК
обавезе уговорних страна.
Датум: 27.04. 2016.године
Петар Гагулић, с.р.
Члан 4.
3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
На основу члана 348. став 4. Закона о стварним објављивања у «Службеном Гласнику општине
правима „Службени гласник Републике Српске“, број: Модрича».
124/08,3/09, 58/09 , 95/11 и 60/15), члана 30. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
и члана 35. алинеја 11. Статута општине Модрича Број: 01-022-53/16
ПРЕДСЈЕДНИК
(„Службени гласник општине Модрича“, број 7/14), Датум: 27.04.2016.године
Петар Гагулић, с.р.
Скупштина општине Модрича на 30. сједници одржаној
27.04.2015. године. доноси
4.
На основу члана 348а. став 1. Закона о стварним
правима
„Службени гласник Републике Српске“, број:
ОДЛУКУ
124/08,3/09, 58/09 , 95/11 и 60/15), члана 30. алинеја 11.
о замјени некретнина
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)
Члан 1.
и члана 35. алинеја 11. Статута општине Модрича
Овом Одлуком, ради регулисања имовинско правних („Службени гласник општине Модрича“, број 7/14),
односа, врши се замјена некретнина и то:
Скупштина општине Модрича на 30. сједници одржаној
27.04.2016. године. доноси
1. парцела означена као к.ч. број: 3206/2, улица,
уписана у посједовни лист број: 377/1773 за к.о.
ОДЛУКУ
Модрича, површине 108 м², посјед Скупштине
општине Модрича са дијелом 1/1, а што по старом
о заснивању права грађења на
премјеру одговара парцели означеној као к.ч.
земљишту у власништву општине
број: 22/71, улица, уписана у земљишнокњижни
извадак број: 5693 за к.о. Модрича, површине 108
Модрича
м², власништво Општине Модрича са дијелом 1/1,
мијења се за
Члан 1.
2. парцеле означене као к.ч. број: 2701/2,
У циљу реализације пројекта за опоравак од поплава
окућница,приступни пут, површине 27 м² и к.ч. у сегменту изградње зиданих кућа за четрнаест (14)
број: 2702/3, окућница, двориште, површине 21 породица чији су домови уништени или потпуно
м² уписане у посједовни лист број: 3817/7 за к.о. неусловни за живот као посљедица поплава и
Модрича, посјед Ђурић Новака из Модриче са клизишта, општина Модрича заснива право грађења
дијелом 1/1, а што по старом премјеру одговара на некретнинама у власништву општине Модрича како
парцелама означеним као к.ч. број: 9/1098, окућница, слиједи:
приступни пут, површине 27 м² и к.ч. број: 9/1097
на к.ч. 589/166 уписане у п.л. број: 68/181
окућница, двориште, површине 21 м² све уписано
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
у земљишнокњижни извадак број: 1704 за к.о.
површине 601 м², што по старом премјеру одговара
Модрича, површине власништво Ђурић Новака из
к.ч. 393/1 уписано у з.к. уложак број: 70. - друштвена
Модриче са дијелом 1/1.
својина са дијелом 1/1 са правом кориштења у корист
СО Модрича, заснива се право грађења у корист
Члан 2.
Лукић Луке;
Према процјени Пореске управе ПЈ Модрича (број:
на к.ч. 589/165 уписане у п.л. број: 68/181
06/104/0806-052-187/15 од 22.10.2015. године), тржишна
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
вриједност парцеле означене као к.ч. број: 3206/2 површине 599 м² што по старом премјеру одговара
површине 108 м² износи 729,00 КМ и на терену је дио
к.ч. 330/6 уписано у з.к. уложак број: 4448. - државна
„слијепе улице“, а према процјени ( број: 06/104/0806својина-општенародна имовина са дијелом 1/1
052-209/15 од 27.11.2015. године), тржишна вриједност
заснива се право грађења у корист Јанковић Вида;
парцеле означене као к.ч. број: 2701/2, - површине
на к.ч. 589/164 уписане у п.л. број: 68/181
27 м² износи 520,67 КМ , а парцеле означене као к.ч.
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
број: 2702/3, - површине 21 м² износи 404,96 КМ и обје
површине 599 м² што по старом премјеру одговара
парцеле припадају улици Требавска.
к.ч. 330/5 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
Петак, 29. април 2016.
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својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Стевић Марка ;
на к.ч. 589/163 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 600 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/4 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Ђукић Јованке ;
на к.ч. 589/162 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 599 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/3 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Стајић Госте ;
на к.ч. 589/161 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 600 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/2 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Лукић Николе ;
на к.ч. 589/101 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 600 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/1 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Видаковић
Марка ;
на к.ч.589/172 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 601 м²што по старом премјеру одговара
к.ч. 393/9 уписано у з.к. уложак број: 70. - друштвена
својина са дијелом 1/1 са правом кориштења у корист
СО Модрича,заснива се право грађења у корист
Миличевић Славка ;
на к.ч. 589/173 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 597 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/7 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Вујић Радомира ;
на к.ч. 589/174 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 599 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/8 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Вујић Славке;
на к.ч. 589/175 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 598 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/9 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Ристић Бошка ;
на к.ч. 589/176 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 599 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/10 уписано у з.к.уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Тодоровић
Жељка ;
на к.ч. 589/177 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1

Петак, 29. април 2016.
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
површине 599 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/11 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Новаковић
Петра;
на к.ч. 589/178 уписане у п.л. број: 68/181
к.о. Добриња, посјед СО Модрича са дијелом 1/1
површине 599 м² што по старом премјеру одговара
к.ч. 330/12 уписано у з.к. уложак број: 4448. државна
својина -општенародна имовина са дијелом 1/1
заснива се право грађења у корист Мишановић
Уроша .
Члан 2.
Право грађења заснива се без накнаде.
Корисницима из члана 1. ове одлуке ограничава
се право располагања на изграђеним објектима (
зиданим кућама) на период од десет (10) година од дана
закључења уговора о заснивању права грађења.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине да на основу ове
одлуке и по прибављенoм мишљењу Правобранилаштва
закључи уговоре о заснивању права грађења са
корисницима из члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном Гласнику општине
Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-52/16
Датум: 27.04. 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

5.
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, 18/13
и 7/14), Рјешења Централне изборне комисије БиХ о
давању сагласности на именовање члана ОИК-а број:
06-1-07-1-1228/15 од 31.03.2016. године и члана 35. и
77. Статута општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“ број: 7/14), на 30. сједници одржаној
дана 27.04.2016. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о верификацији избора члана
Општинске изборне комисије
Модрича
I
Верификује се избор Гордане Пиваш из Модриче за
члана Општинске изборне комисије Модрича .
II
Верификација се врши на период од седам (7) година.
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Члану Општинске изборне комисије Модрича из Регулационим плановима, Стратешким планом
тачке I овог рјешења верификација тече од 31.03.2016. економског развоја општине Модрича, Одлуком о
године.
локалним и некатегорисаним путевима и другим
актима, а средства за реализацију послова предвиђена
III
су Одлуком о буџету за 2016. годину.
Ово рјешење ће се објавити у „Службеном гласнику
Са становишта средстава која се улажу у капиталне
општине Модрича“.
инвестиције, посебну пажњу морамо обратити да та
средства буду реална и остварива у овом тренутку
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
и усмјерити их само на неопходне и приоритетне
инвестиције, јер је још увјек у великом јеку свјетска
Број: 01-111-6/16		
П РЕ ДСЈ Е Д Н И К
економска криза.
Датум, 27.04.2015. године
Петар Гагулић, с.р.
Опрез у планирању капиталних инвестиција је
неопходан из разлога што се наведена средства морају
6.
користити у оним инвестицијама које ће најприје дати
На основу Одлуке о буџету општине Модрича за резултате и у којима ће бити задовољена бар минимална
2016. годину („Службени гласник општине Модрича“ компонента развоја и задовољавање минималних
број 7/15) од 11.12.2015. године, Начелник општине комуналних потреба.
подноси Скупштини општине
Када је ријеч о појединачним активностима, Програм
садржи потребе мјесних заједница за изградњом
објеката који ће служити потребама највећег броја
ПРОГРАМ
грађана. Иако су у почетној фази припреме буџета за
Капиталних улагања на подручју
2015. годину, мјесне заједнице предложиле велики број
инфраструктурних пројеката, наглашавамо да укупна
општине Модрича за 2016. годину
сума исказаних захтјева и процијењена вриједност
На основу сталне потребе за уређењем и одржавањем таквих улагања увелико превазилази расположива
објеката комуналне инфраструктуре на подручју средства и исти се не могу реализовати у траженом
општине Модрича и у складу са расположивим обиму.
У случају позитивних економских промјена
средствима у буџету, предлаже се задовољавање
поступиће
се реализацији и осталих предложених
основних потреба грађана и локалне заједнице у
пројеката,
а
по приоритетима.
цјелини.
Укупна
буџетска
средства која су планирана за
Претпоставка одрживом приступу планирања
реализацију
Програма
капиталних улагања у 2016.
буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на
години
износе
370.000,00
КМ подијељена у двије групе:
нивоу локалне заједнице, јесте предвиђање трошкова
1.
Издаци
за
изградњу
зграда и објеката
капиталних улагања у оквиру Програма капиталних
330.000,00 КМ
улагања. Овај програм омогућава координацију између
2.
Издаци
за
инвестиционо
одржавање
и
годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте,
реконструкцију
зграда
и
објекта
њихову евалуацију и одређивање приоритета, те
40.000,00 КМ
уважавање мишљења јавности у погледу јавних
инвестиција.
•
Укупан капитални буџет:
370.000,00 КМ
Како активности ове врсте захтијевају постојање
одређених претпоставки као што су исказане потребе,
1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
планирана буџетска средства, дефинисане тендерске
процедуре, пројектно – техничка документација,
Набавка грађевинских објеката планирана је у
динамика радова и рокови, комплетан план улагања у
износу
од 340.000,00 КМ из властитих средстава
инфраструктуру, разлог је да се што је прије могуће овај
општине
Модрича, али ће се планиране инвестиције
план размотри и усвоји у скупштинској процедури, да
овим
Програмом
финансирати и из средстава грађана
би радови у цијелост могли отпочети.
и
министарстава.
Када је ријеч о извршавању обавезних функција сваке
•
Асфалтирање дијела улице на улазу у Добор
локалне заједнице чија је надлежност, између осталог,
насеље
у МЗ Модрича 4
изградња и уређење простора у циљу усклађивања
•
Асфалтирање
Антића пута у Великој Ријеци у
потреба становништва за становањем, радом и
МЗ
Копривна
стварањем претпоставки за развој општине, Законом
•
Асфалтирање пута Курјакуша у МЗ Дуго Поље
о локалној самоуправи, Законом о уређењу простора
•
Асфалтирање пута Ботајичка Ријека у МЗ
и грађењу, Законом о комуналним дјелатностима,
Ботајица
Законом о грађевинско земљишту, Законом о јавним
•
Асфалтирање пута Маџаревац у МЗ Ботајица
путевима и другим законским и подзаконским актима
•
Асфалтирање паркинга код мјесног гробља у
утврђен је ниво обавеза општине да учествује у
МЗ
Милошевац
изградњи и уређењу простора.
•
Асфалтирање пјешачке стазе у МЗ Милошевац
Потребе наше локалне заједнице у овој области
•
Асфалтирање пута према отпаду у МЗ Кладари
утврђене су Урбанистичким планом „Модрича 2020.“,
Горњи
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•
Асфалтирање пута Томићи у Ждребану у МЗ
Скугрић
•
Асфалтирање улице поред РТС метал у МЗ
Добриња
•
Асфалтирање локалног пута Граховац у МЗ
Крчевљани
•
Материјал за капелу у МЗ Чардак
•
Проширење два гробља у МЗ Скугрић
•
Проширење гробља у МЗ Врањак
•
Материјал за ограду око гробља у МЗ Ријечани
•
Материјал за ограду око гробља у МЗ Дуго
Поље
•
Уређење
саобраћајница
из
обухвата
регулационог плана „Тржница“
•
Изградња 10 стамбених јединица у оквиру
пројекта „Roma action“ за Ромске породице погођене
поплавом и клизиштем
•
Изградња канализационе мреже у ул.
Невесињска у области рјешавања проблема Рома
•
Изградња стамбене зграде од 15 станова
у оквиру пројекта „Затварање колективних и
алтернативних смјештаја“
•
Изградња 22 стамбене јединице у оквиру
пројекта „Затварање колективних и алтернативних
смјештаја“
•
Изградња препумпне станице са одводњом у
ул.С.Бораца у МЗ Модрича 1
•
Асфалтирање ул. „Стари шамачки пут“ у МЗ
Модрича 3 и МЗ Модрича 5
2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И
РЕКОНСТР. ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
•
Санација зграде мјесне заједнице у МЗ Скугрић
•
Санација тоалета у згради школе у МЗ Ријечани
•
Санација фасаде на школи у МЗ Копр. Требава
•
Санација корита ријеке Дусе
•
Санација пута кроз Малу Ријеку у МЗ Копривна
•
Санација локалног пута Скугрић-Толиса-Дуга
Њива
•
Санација локалног пута Ријечани-Дуга Њива
•
Санација локалног пута Врањак-Дуга Њива
•
Санација локалног пута Копривна-Дуга Њива
3. НАСТАВАК ЗАПОЧЕТИХ РАДОВА ИЗ 2015.
ГОДИНЕ
•
Изградња кружне раскрснице
•
Асфалтирање ул.Д.Максимовић у МЗ Модрича
2
•
Пресвлачење полигона у МЗ Копривна
•
Просијецање пута Главер у МЗ Копр.Требава
•
Асфалтирање пута Пепиште у МЗ дуго Поље
•
Изградња спортског полигона у МЗ Ботајица
•
Уређење раскрснице у МЗ Добриња
•
Адапрација зграде на гробљу Амбариште у МЗ
Врањак 1
•
Изградња полигона за мале спортове у МЗ
Таревци
•
Наставак изградње потпорног зида у Орахови у
МЗ Скугрић
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•
Санација плочастог пропуста у Тодоровићима
у МЗ Копривна
Напомињемо да процијењени износ предложених
инвестиција у реконструкцију и инвестиционо
одржавање превазилази планирани износ на овој
буџетској ставци, али недостајућа средства планирамо
обезбиједити из трансфера од стране надлежних
министарстава Владе РС.
Посебно наглашавамо да је програм капиталних
улагања на подручју општине Модрича за 2016. годину
предвиђен на бази Одлуке о буџету општине Модрича
за 2016. годину и зависиће искључиво од његовог
испуњења!
Чланом 5. Одлуке о извршењу буџета општине
Модрича за 2016.годину („Службени гласник општине
Модрича“ број 01/16) предвиђено је да одјељење за
финансије управља и контролише прилив и одлив
новчаних средстава. Кориштење средстава за капитална
улагања може се вршити уз сагласност Начелника
општине након провођења процедуре пописаних
Законом о јавним набавкама БиХ.
На основу свега горе наведеног, Начелник општине
предлаже следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Уколико се обезбиједе додатна средства за
реализацију програма (грантови, донације и сл.),
односно уколико мјештани не буду обезбиједили
50 % средстава, Скупштина општине је сагласна
да Начелник општине изврши преусмјеравање
средстава за инфраструктурне активности које ће
бити потпуно извјесне за реализацију. О извршеним
преусмјеравањима Начелник општине ће обавијестити
Скупштину општине.
7.
На основу члана 35. и 77. Статута општине
Модрича («Службени гласник општине Модрича»,
број: 7/14) и члана 142. Пословника о раду Скупштине
општине Модрича(„Службени гласник општине
Модрича“, број:1/15), а након разматрања захтјева д.о.о.
„Реунион“ Бања Лука за измјену регулационог плана
„Предузетничка зона“, Скупштина општине Модрича
на 30. сједници одржаној 27.04.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању иницијативе за измјену
регулационог плана
„Предузетничка зона“
на парцелама означеним као к.ч. 59,
к.ч. 60/2 и к.ч. 61/1 КО Модрича
I
Скупштина општине Модрича прихвата иницијативу
д.о.о. „Реунион“ Бања Лука за измјену регулационог
плана „Предузетничка зона“ који обухвата простор који
се односи на парцеле означене као к.ч. 59, к.ч. 60/2 и к.ч.
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9.
61/1 КО Модрича, површине 8674 м2 .
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а
II
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење након разматрања Приједлога закључка о прихватању
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и иницијативе за измјену регулационог плана „Модрича
1“ на парцелама означеним као к.ч. 1527, к.ч. 1528/1,
екологију.
к.ч. 1534 и к.ч. 1533 КО Модрича, Скупштина општине
Модрича на 30. сједници одржаној 27.04.2016. године,
IIІ
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, донијела је
а биће објављен у «Службеном гласнику општине
Модрича».
ЗАКЉУЧАК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-363-19/15
Датум: 27.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

8.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14)
и члана 142. Пословника о раду Скупштине општине
Модрича(„Службени гласник општине Модрича“,
број:1/15), а након разматрања захтјева Курешевић
Драгана из Модриче за измјену регулационог плана
„Модрича 1“, Скупштина општине Модрича на 30.
сједници одржаној 27.04.2016. године, донијела је

1. Прихвата се закључак о прихватању иницијативе
за измјену Регулационог плана „Модрича 1“ на
парцелама означеним као к.ч. 1527, к.ч. 1528/1, к.ч. 1534
и к.ч. 1533 КО Модрича уз приједлог да се поступак
измјене плана по закључку проводи као један поступак
по донесеној Одлуци о приступању изради измјена
дијела регулационог плана „Модрича 1“.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-363-4-1/16
Датум: 27.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању иницијативе за измјену
регулационог плана „Модрича 1“
на парцелама означеним као к.ч.
1527, к.ч. 1528/1, к.ч. 1534 и к.ч. 1533
КО Модрича

10.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а
након разматрања Извода из записника са 29. сједнице,
Скупштина општине Модрича на 30. сједници одржаној
27.04.2016. године, донијела је

I
Скупштина општине Модрича прихвата иницијативу
Курешевић Драгана из Модриче за измјену регулационог
плана „Модрича 1“ који обухвата простор који се односи
на парцеле означене као к.ч. 1527, к.ч. 1528/1, к.ч. 1534 и
к.ч. 1533 КО Модрича, површине 1221 м2 .

1. Прихвата се Извод из записника са 29. сједнице
Скупштине општине Модрича, без примједби.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

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

Број: 01-022-48/16
Датум: 27.04.2016. године

IIІ
Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у «Службеном гласнику општине
Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-363-4/16
Датум: 27.04.2016.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

ЗАКЉУЧАК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

11.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а
након разматрања Приједлога одлуке о приступању
изради измјена дијела регулационог плана „Модрича
1“- „Обданиште“, Скупштина општине Модрича на 30.
сједници одржаној 27.04.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог одлуке о приступању
изради измјена дијела регулационог плана „Модрича
1“- „Обданиште“ уз сљедеће приједлоге:

Страна 8 - Број 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
да се овакве одлуке морају позивати на
урбанистички план, те у случају када одлука није у
складу са урбанистичким планом, обавезно је да се
иста прво усклади са истим;
потребно је да образложење, које иде уз
овакве одлуке, буде јасније са више података и са
терминологијом која би била јасна свима, а не само
стручним лицима из ове области;
неопходно је да карте и легенда у материјалима
који се достављају одборницима буду у боји, како
би одборници могли јасно да сагледају све аспекте и
проблематику неких будућих планова и одлука;
усвајањем ове одлуке наведене парцеле остају
непромјењене изузев у дијелу који се односи на
очување постојеће улице, очувања тротоара као
јавне површине, на начин на који је постигнута
сагласност између надлежног одјељења и власника
припадајућих парцела;
да се власнику парцела омогући да откупи
преостали дио земљишта који није повезан са
опстанком улице и тротоара.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-49-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2016. године
Петар Гагулић, с.р.
		
12.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
Скупштина општине Модрича на 30. сједници одржаној
27.04.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању
нацрта плана парцелације за
изградњу мале хидроелектране „Цијевна 7“ на
ријеци Босна на територији општине Модриче, одгађа
се.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-51/16
Датум: 27.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

Петак, 29. април 2016.
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
13.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
након разматрања Извјештаја о извршењу буџета за
период од 01.01. до 31.12.2015. године, Скупштина
општине Модрича на 30. сједници одржаној 27.04.2016.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета за период
од 01.01. до 31.12.2015. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-54/16
Датум: 27.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

14.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
након разматрања Извјештаја о кориштењу буџетске
резерве за период од 01.01. до 31.12.2015. године,
Скупштина општине Модрича на 30. сједници одржаној
27.04.2016. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о кориштењу буџетске
резерве за период од 01.01. до 31.12.2015. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-55/16
Датум: 27.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

15.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
након разматрања Извјештаја о реализацији програма
капиталних улагања у 2015. години, Скупштина
општине Модрича на 30. сједници одржаној 27.04.2016.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији програма
капиталних улагања у 2015. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-56/16
Датум: 27.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

Петак, 29. април 2016.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
16.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
након разматрања Програма капиталних улагања на
подручју општине Модрича за 2016. годину, Скупштина
општине Модрича на 30. сједници одржаној 27.04.2016.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програма капиталних улагања на
подручју општине Модрича 2016. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-57/16
Датум: 27.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар гагулић, с.р.

17.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
након разматрања Извјештаја о рјешавању предмета
у управном поступку у 2015. години, са посебним
освртом на број неријешених предмета, Скупштина
општине Модрича на 30. сједници одржаној 27.04.2016.
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о рјешавању предмета у
управном поступку у 2015. години, са посебним освртом
на број неријешених предмета.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-58/16
Датум: 27.04.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 18. став (2) Закона о јавним
набавкама («Службени гласник Републике Српске»
број 38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14), члана
72. став 3. тачка 18. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 101/04, 42/05, 118/05,
98/13),Одлуке о дугорочном задужењу општине
Модрича у оквиру компоненте 2Б. «Пројекта хитног
опоравка од поплава», број:01-022-130/15 од 28.10.2015.
године («Службени гласник општине Модрича», број
6/15), Уговора о под-кредиту између Владе Републике
Српске-Министарства финансија и општине Модрича,
број:02-400-16/15 од 28.12.2015. године те Меморандума
о разумијевању између Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединице
за координацију пољопривредних пројеката и Општине
Модрича из јануара 2016. године, Начелник општине
Модрича доноси

ОДЛУКУ
о јавној набавци радова
Члан 1.
У циљу реализације активности по Пројекту хитног
опоравка од поплава одобрава се покретање поступка
јавне набавке радова на санацији простора «Тржница»
у општини Модрича.
Члан 2.
Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1.
ове Одлуке износи 463.993,00 КМ (са урачунатим ПДВом).
Члан 3.
Средства за набавку радова из члана 1. ове Одлуке
обезбјеђена су на основу одобрених кредитних
средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације
за развој по «Пројекту хитног опоравка од поплава» а
набавка ће се реализовати у складу са Меморандумом
о разумијевању по Споразуму о финансирању пројекта
хитних мјера опоравка од поплава потписаног између
Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за
развој.
Члан 4.
Реализацију ове Одлуке извршиће Јединица за
координацију пољопривредних пројеката основана
при Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу Споразума о финансирању између
Свјетске банке-Међународне асоцијације за развој (у
даљем тексту: ИДА) и Босне и Херцеговине по Хитном
пројекту опоравка од поплава закљученог 21.07.2014.
године, Пројектног споразума између ИДА и Републике
Српске закљученог 04.08.2014. године, Супсидијарног
споразума између Босне и Херцеговине и Републике
Српске закљученог 27.08.2014. године, Одлуке Народне
скупштине Републике Српске о прихватању задужења
Републике Српске према Свјетској банци-Међународној
асоцијацији за развој по хитном пројекту опоравка од
поплава («Службени гласник Републике Српске» број
63/14), Одлуке Владе Републике Српске о алокацији
кредитних средстава Свјетске банке-Међународне
асоцијације за развој по хитном пројекту опоравка
од поплава број: 04/1-012-2-2351/15 од 22.10.2015.
године («Службени гласник Републике Српске» број
89/15), између Владе Републике Српске-Министарства
финансија и Општине Модрича закључен је Уговор о
под-кредиту бр.13 дана 28.12.2015. године и за набавку
радова из члана 1. ове Одлуке одобрен је износ од
450.000,00 СДР што је на дан 13.10.2015. године
еквивалентно износу цца. 1.093.351,00 КМ по курсу
Централне банке Босне и Херцеговине.
Укупна средства ће се реализовати у складу са
предвиђеним роковима и по планираној динамици
за извођење радова наведених у члану 1. ове Одлуке
на основу претходно донесене Одлуке о дугорочном
кредитном задужењу општине Модрича код Свјетске
банке-Међународне асоцијације за развој ради
обезбјеђења средстава по «Хитном пројекту опоравка
од поплава» за финансирање санације и реконструкције
локалне инфраструктуре оштећене усљед поплава,
број:01-022-130/15 од 28.10.2015. године («Службени
гласник општине Модрича» број 6/15).
У складу са чланом 10. став (1) тачка ц) Закона о
јавним набавкама («Службени гласник Републике
Српске» број 38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14)
ова јавна набавка је изузета од примјене Закона о јавним
набавкама («Службени гласник Републике Српске» број
38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-370-109/16
Датум: 31.03.2016. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.
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2.
На основу члана 18. став (2) Закона о јавним
набавкама («Службени гласник Републике Српске»
број 38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14), члана
72. став 3. тачка 18. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 101/04, 42/05, 118/05,
98/13),Одлуке о дугорочном задужењу општине
Модрича у оквиру компоненте 2Б. «Пројекта хитног
опоравка од поплава», број:01-022-130/15 од 28.10.2015.
године («Службени гласник општине Модрича», број
6/15), Уговора о под-кредиту између Владе Републике
Српске-Министарства финансија и општине Модрича,
број:02-400-16/15 од 28.12.2015. године те Меморандума
о разумијевању између Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединице
за координацију пољопривредних пројеката и Општине
Модрича из јануара 2016. године, Начелник општине
Модрича доноси

ОДЛУКУ
о јавној набавци радова
Члан 1.
У циљу реализације активности по Пројекту хитног
опоравка од поплава одобрава се покретање поступка
јавне набавке радова на санацији локалних путева у
општини Модрича.
Члан 2.
Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1.
ове Одлуке износи 400.259,00 КМ (са урачунатим ПДВом).
Члан 3.
Средства за набавку радова из члана 1. ове Одлуке
обезбјеђена су на основу одобрених кредитних
средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације
за развој по «Пројекту хитног опоравка од поплава» а
набавка ће се реализовати у складу са Меморандумом
о разумијевању по Споразуму о финансирању пројекта
хитних мјера опоравка од поплава потписаног између
Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за
развој.
Члан 4.
Реализацију ове Одлуке извршиће Јединица за
координацију пољопривредних пројеката основана
при Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

На основу Споразума о финансирању између
Свјетске банке-Међународне асоцијације за развој (у
даљем тексту: ИДА) и Босне и Херцеговине по Хитном
пројекту опоравка од поплава закљученог 21.07.2014.
године, Пројектног споразума између ИДА и Републике
Српске закљученог 04.08.2014. године, Супсидијарног
споразума између Босне и Херцеговине и Републике
Српске закљученог 27.08.2014. године, Одлуке Народне
скупштине Републике Српске о прихватању задужења
Републике Српске према Свјетској банци-Међународној
асоцијацији за развој по хитном пројекту опоравка од
поплава («Службени гласник Републике Српске» број
63/14), Одлуке Владе Републике Српске о алокацији
кредитних средстава Свјетске банке-Међународне
асоцијације за развој по хитном пројекту опоравка
од поплава број: 04/1-012-2-2351/15 од 22.10.2015.
године («Службени гласник Републике Српске» број
89/15), између Владе Републике Српске-Министарства
финансија и Општине Модрича закључен је Уговор о
под-кредиту бр.13 дана 28.12.2015. године и за набавку
радова из члана 1. ове Одлуке одобрен је износ од
450.000,00 СДР што је на дан 13.10.2015. године
еквивалентно износу цца. 1.093.351,00 КМ по курсу
Централне банке Босне и Херцеговине.
Укупна средства ће се реализовати у складу са
предвиђеним роковима и по планираној динамици
за извођење радова наведених у члану 1. ове Одлуке
на основу претходно донесене Одлуке о дугорочном
кредитном задужењу општине Модрича код Свјетске
банке-Међународне асоцијације за развој ради
обезбјеђења средстава по «Хитном пројекту опоравка
од поплава» за финансирање санације и реконструкције
локалне инфраструктуре оштећене усљед поплава,
број:01-022-130/15 од 28.10.2015. године («Службени
гласник општине Модрича» број 6/15).
У складу са чланом 10. став (1) тачка ц) Закона о
јавним набавкама («Службени гласник Републике
Српске» број 38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14)
ова јавна набавка је изузета од примјене Закона о јавним
набавкама («Службени гласник Републике Српске» број
38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-370-109-1/16
Датум: 31.03.2016. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

Петак, 29. април 2016.
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3.
На основу члана 18. став (2) Закона о јавним
набавкама («Службени гласник Републике Српске»
број 38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14), члана
72. став 3. тачка 18. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 101/04, 42/05, 118/05,
98/13),Одлуке о дугорочном задужењу општине
Модрича у оквиру компоненте 2Б. «Пројекта хитног
опоравка од поплава», број:01-022-130/15 од 28.10.2015.
године («Службени гласник општине Модрича», број
6/15), Уговора о под-кредиту између Владе Републике
Српске-Министарства финансија и општине Модрича,
број:02-400-16/15 од 28.12.2015. године те Меморандума
о разумијевању између Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединице
за координацију пољопривредних пројеката и Општине
Модрича из јануара 2016. године, Начелник општине
Модрича доноси

ОДЛУКУ
о јавној набавци радова
Члан 1.
У циљу реализације активности по Пројекту хитног
опоравка од поплава одобрава се покретање поступка
јавне набавке радова на санацији локалних путева у
општини Модрича.
Члан 2.
Процијењена вриједност јавне набавке из члана 1.
ове Одлуке износи 229.099,00 КМ (са урачунатим ПДВом).
Члан 3.
Средства за набавку радова из члана 1. ове Одлуке
обезбјеђена су на основу одобрених кредитних
средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације
за развој по «Пројекту хитног опоравка од поплава» а
набавка ће се реализовати у складу са Меморандумом
о разумијевању по Споразуму о финансирању пројекта
хитних мјера опоравка од поплава потписаног између
Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за
развој.
Члан 4.
Реализацију ове Одлуке извршиће Јединица за
координацију пољопривредних пројеката основана
при Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

На основу Споразума о финансирању између
Свјетске банке-Међународне асоцијације за развој (у
даљем тексту: ИДА) и Босне и Херцеговине по Хитном
пројекту опоравка од поплава закљученог 21.07.2014.
године, Пројектног споразума између ИДА и Републике
Српске закљученог 04.08.2014. године, Супсидијарног
споразума између Босне и Херцеговине и Републике
Српске закљученог 27.08.2014. године, Одлуке Народне
скупштине Републике Српске о прихватању задужења
Републике Српске према Свјетској банци-Међународној
асоцијацији за развој по хитном пројекту опоравка од
поплава («Службени гласник Републике Српске» број
63/14), Одлуке Владе Републике Српске о алокацији
кредитних средстава Свјетске банке-Међународне
асоцијације за развој по хитном пројекту опоравка
од поплава број: 04/1-012-2-2351/15 од 22.10.2015.
године («Службени гласник Републике Српске» број
89/15), између Владе Републике Српске-Министарства
финансија и Општине Модрича закључен је Уговор о
под-кредиту бр.13 дана 28.12.2015. године и за набавку
радова из члана 1. ове Одлуке одобрен је износ од
450.000,00 СДР што је на дан 13.10.2015. године
еквивалентно износу цца. 1.093.351,00 КМ по курсу
Централне банке Босне и Херцеговине.
Укупна средства ће се реализовати у складу са
предвиђеним роковима и по планираној динамици
за извођење радова наведених у члану 1. ове Одлуке
на основу претходно донесене Одлуке о дугорочном
кредитном задужењу општине Модрича код Свјетске
банке-Међународне асоцијације за развој ради
обезбјеђења средстава по «Хитном пројекту опоравка
од поплава» за финансирање санације и реконструкције
локалне инфраструктуре оштећене усљед поплава,
број:01-022-130/15 од 28.10.2015. године («Службени
гласник општине Модрича» број 6/15).
У складу са чланом 10. став (1) тачка ц) Закона о
јавним набавкама («Службени гласник Републике
Српске» број 38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14)
ова јавна набавка је изузета од примјене Закона о јавним
набавкама («Службени гласник Републике Српске» број
38/14, «Службени гласник БиХ» број 39/14).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-370-109-2/16
Датум: 31.03.2016. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.
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4.
Члан 2.
На основу члана 56. Статута општине Модрича
За реализацију овог рјешења задужује се Одјељење
(«Службени гласник општине Модрича», број 7/14) и за финансије.
члана 11. Одлуке о извршењу буџета општине Модрича
Члан 3.
за 2015. годину («Службени гласник општине Модрича»,
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
број 12/14), Начелник општине Модрича, доноси
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

РЈЕШЕЊЕ
о одобрењу реалокације буџетских
средстава
Члан 1.
Одобравају се следеће реалокације буџетских средстава:
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

ПОТРОШАЧКА
ЈЕДИНИЦА

ЕКОНОМСКИ
КОД

Одјељење за општу
управу

4161-Дознаке
грађанима

-6.400,00

Социјална заштита

4161-Дознаке
грађанима

-1.600,00

Социјална заштита

4163-Дознаке
пружаоцима
услуга социјалне
заштите

8.000,00

Одјељење за општу
управу

4127-Расходи за
стручне услуге

-7.600,00

Скупштина
општине

4129-Остали
непоменути
расходи

2.400,00

Одјељење за
финансије

4129-Остали
непоменути
расходи

5.000,00

Дјечије обданиште

4129-Остали
непоменути
расходи

100,00

Развојна агенција

4129-Остали
непоменути
расходи

100,00

Територијална
ватрогасна јединица

5113-Набавка
опреме

-54.000,00

Одјељење за
финансије

4112-Расходи за
бруто накнаде
трошкова
запослених

200,00

Одјељење за
финансије

6219-Издаци за
отплату осталих
дугова

53.800,00

Територијална
ватрогасна јединица

4122-Расходи по
основу утрошка
енергије,
комуналних,
комуникационих
и транспортних
услуга

-500,00

Центар за социјални 4122-Расходи по
рад
основу утрошка
енергије,
комуналних,
комуникационих
и транспортних
услуга

ИЗНОС

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-400-21/15
Датум: 31.12.2015. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

5.
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
56. став 1. алинеја 11. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14 ),
Начелник општине Модрича, доноси

ПРАВИЛНИК
о измјенама 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
општине Модрича», број: 9/12,10/12, 3/13, 9/14 и 11/14),
мијења се:
У члану 10. тачка 3. став 4. « Посебни услови за
обављање:», мијења се и гласи:
«Висока школска спрема, VII/1 степен школске
спреме, завршен грађевински факултет, смјер општи
или први циклус студија - дипломирани инжењер
грађевинарства са најмање 240 ECTS бодова, 3 године
радног искуства у струци, положен стручни испит за
рад у општинској управи, познавање рада на рачунару».
У истом члану тачка 4. у ставу 6. ријеч и број « Један
(1) » замјењују се ријечју и бројем « Два (2) ».
У истом члану тачка 12. став 4. «Посебни услови за
обављање:», мијења се и гласи:
«Висока школска спрема, VII/1 степен школске спреме,
завршен грађевински или архитектонски факултет или први
циклус студија - дипломирани инжењер грађевинарства
или архитектуре са најмање 240 ECTS бодова, најмање 3
године радног искуства у струци, положен стручни испит
за рад у општинској управи, познавање рада на рачунару».
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања
у «Службеном гласнику општине Модрича».

500,00

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-12-3/16
Датум: 28.04.2016.год.

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.
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03/18 - акта стручног сарадника за пријем поднесака
На основу члана 43. став 1. тачка 18. Закона о
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове
локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
и екологију
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 9. Уредбе о
03/19 - акта стручног сарадника за пријем поднесака
канцеларијском пословању Републичких органа управе
опште управе и овјере
(«Службени гласник Републике Српске», број 1/04 и
03/20 - акта стручног сарадника за пријем поднесака
13/07) и Правилника о организацији и систематизацији
Скупштине, начелника општине, Одјељења за
радних мјеста Општинске административне службе
привреду и друштвене дјелатности и Одјељења за
Модрича-Пречишћени текст («Службени гласник
финансије
општине Модрича», број: 9/12, 10/12, 3/13, 9/14 и 11/14),
03/21 - акта стручног сарадника за протокол и
Начелник општине Модрича, доноси
картотеку
03/22 - акта самосталног стручног сарадника за
евиденцију о лицима која су регулисала војну
РЈЕШЕЊЕ
обавезу
о бројчаним ознакама које ће се
03/23- Самостални стручни сарадник за послове
информисања и односе са јавношћу
примјењивати
04
- акта Одјељења за привреду и друштвене
у органима Општине Модрича
дјелатности
04/1 - акта начелника Одјељења за привреду и
I
друштвене дјелатности
04/2 - акта тржишне инспекције
Скупштина општине Модрича, Начелник општине
04/3 - акта инспекције за храну
Модрича и Општинска управа, од дана доношења овог
04/4 - акта ветеринарске инспекције
рјешења, употребљаваће сљедеће бројчане ознаке:
04/5
- акта инспекције за пољопривреду и
водопривреду
01 - акта Скупштине општине
04/6 - акта инспекције за путеве и друмски саобраћај
01/1 - акта предсједника Скупштине општине
04/7
- акта самосталног стручног сарадника за
01/2 - акта потпредсједника Скупштине општине
привреду и планско-аналитичке послове
02 - акта Начелника општине
04/8 - акта самосталног стручног сарадника за
02/1 - акта замјеника начелника општине
управно-правне послове из области привреде и
03 - акта Одјељења за општу управу
предузетништва
03/1 - акта начелника Одјељења за општу управу
04/9
- акта самосталног стручног сарадника
03/2 - акта шефа Одсјека за опште и правне послове,
за студијско-аналитичке послове из области
борачко-инвалидску и цивилну заштиту и заједничке
друштвених дјелатности
послове
04/10 - акта самосталног стручног сарадника за
03/3 - акта шефа Одсјека за послове информисања и
туризам, омладину, хуманитарне и невладине
пријемне канцеларије
организације и мјесне заједнице
03/4 - акта самосталног стручног сарадника за
04/11 - акта самосталног стручног сарадника за
информациони систем
локални економски развој и стратешко планирање
03/5 - акта самосталног стручног сарадника за
04/12 - акта шефа одсјека за пољопривреду
цивилну заштиту
04/13 - акта самосталног стручног сарадника за
03/6 - акта вишег стручног сарадника за грађанска
пољопривреду, водопривреду, шумарство, лов и
стања, управне и персоналне послове
риболов
03/7 - акта вишег стручног сарадника за управно04/14- акти инспекције рада
правне послове и борачко-инвалидску заштиту
05
- акта Одјељења за просторно уређење,
03/8 - акта стручног сарадника за послове матичара
стамбено-комуналне послове и екологију
у пријемној канцеларији
05/1 - акта начелника Одјељења за просторно
03/9 - акта матичара Мјесног уреда Скугрић
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију
03/10 - акта матичара Мјесног уреда Врањак
05/2 - акта самосталног стручног сарадника за
03/11 - акта матичара Мјесног уреда Дуго Поље
просторно уређење
03/12 - акта матичара Мјесног уреда Милошевац
05/3 - акта самосталног стручног сарадника за
03/13 - акта стручног сарадника за дупликате матичних
грађење
књига и архиву
05/4 - акта самосталног стручног сарадника за
03/14 - акта стручног сарадника за послове борачкоиздавање урбанистичких сагласности и одобрења за
инвалидске заштите
грађење
03/15 - акта стручног сарадника за набавку и умножавање
05/5 - акта стручног сарадника за стамбеноматеријала и домар
комуналне послове и теренске увиђаје
03/16 - акта стручног сарадника за послове информисања
05/6 - акта урбанистичко-грађевинске инспекције
03/17 - акта стручног сарадника за евиденције о
05/7 - акта еколошког инспектора
лицима која су регулисала војну обавезу
05/8 - акта вишег стручног сарадника за управноправне послове
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
05/9 -акта вишег стручног сарадника за стамбено07/6 - акта Стручног сарадника за послове техничког
комуналне послове
секретара начелника општине
05/10 -акта начелника Комуналне полиције
07/7 - акти Стручног савјетника за привреду
05/11 -акта Комуналне полиције
07/8 - акти Стручног савјетника за просторно
05/12 -акта самосталног стручног сарадника за уређење,стамбено-комуналне послове и екологију
стамбено-комуналне послове
07/9 – акти Координатора за развој, европске
05/13-акта самосталног стручног сарадника за интеграције и инвестиције
припрему просторно-планских докумената
08 - акти Територијалне ватрогасне јединице
06
- акта Одјељења за финансије
08/1- акти старјешине Територијалне ватрогасне
06/1 - акта начелника Одјељења за финансије
јединице
06/2
- акта вишег стручног сарадника за
08/2- акти ватрогасца-вође смјене
књиговодство буџета
08/3- акти ватрогасца-возача
06/3 - акта Шефа Одсјека за буџет
08/4- акти ватрогасца
06/4 - акта стручног сарадника за књиговодство
08/5- акти ватрогасца-сервисера
Административне службе
06/5 - акта Самосталног стручног сарадника за унос
II
фактура у трезорско пословање
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
06/6 - акта стручног сарадника за плаћање – Рјешење о бројчаним ознакама које се примјењује у
благајник
органима Општине Модрича, број: 02-014-28/10 од
07
- акта Стручне службе Скупштине општине и 25.03.2010. године.
начелника општине
07/1 - акта секретара Скупштине општине
III
07/2 - акта Стручног сарадника за послове техничког
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
секретара предсједника Скупштине општине
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
07/3 - акта Самосталног стручног сарадника за
правне и послове заступања општине
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
07/4 - акта Самосталног стручног сарадника за
послове начелника општине
Број: 02-014-29/16
НАЧЕЛНИК
07/5
- акта Вишег стручног сарадника за Датум: 03.02.2016. године
Младен Крекић, с.р.
скупштинске послове

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 05/8-372-7/16
од 20.04.2016. године, извршио је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број 01-45 упис промјене назива ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, Трг Јована
Рашковића бб. „Тржница“.
Нови назив заједнице је „ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Модрича, Трг Јована Рашковића бр. 15 „Тржница“
и сједиште Модрича,Трг Јована Рашковића 15.

Промјене лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, Трг Јована
Рашковића бр. 15. „Тржница“ са сљедећим подацима:
Лице овлашћено за заступање је ЈАЋИМОВИЋ
СЛАВИЦА предсједник Управног одбора, који заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник ЧАНИЋ ОЛИВЕРА ,предсједник
Управног одбора , брише се из Регистра.
Број: 05/8-372-7/16
Датум: 20.04.2016. год.

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

С А Д Р Ж А Ј
Ред. бр.

страна

Ред. бр.

страна

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

1. Одлука о приступању изради измјени
дијела Регулационог плана „Модрича 1“
- „Обданиште“ ......................................................... 1

1. Одлука о јавној набавци радова
број: 02-370-109/16 ................................................. 10

2. Одлука о именовању Савјета за праћење израде
измјена дијела Регулационог плана „Модрича
1“-„Обданиште“ .................................................. 2
3. Одлука о замјени некретнина ......................... 3
4. Одлука о заснивању права грађења
на земљишту у власништву
општине Модрича ................................................... 3
5. Рјешење о верификацији избора
члана Општинске изборне комисије
Модрича ..................................................................... 4
6. Програм Капиталних улагања на подручју
општине Модрича за 2016. годину ..................... 5
7. Закључак о прихватању иницијативе за измјену
регулационог плана „Предузетничка зона“
на парцелама означеним као к.ч. 59,
к.ч. 60/2 и к.ч. 61/1 КО Модрича ........................... 6
8. Закључак о прихватању иницијативе за измјену
регулационог плана „Модрича 1“ на парцелама
означеним као к.ч. 1527, к.ч. 1528/1, к.ч. 1534 и к.ч.
1533 КО Модрича ..................................................... 7

2. Одлука о јавној набавци радова
број: 02-370-109-1/16 .............................................. 11
3. Одлука о јавној набавци радова
02-370-109-2/16 ....................................................... 12
4. Рјешење о одобрењу реалокације буџетских
средстава .................................................................. 13
5. Правилник о измјенама Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста Општинске
административне службе Модрича ................. 13
6. Рјешење о бројчаним ознакама
које ће се примјењивати у органима
Општине Модрича ................................................ 14
III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
1. Оглас број: 05/8-372-7/16 .................................. 15

9. Закључак број: 01-363-4/16 .............................. 7
10. Закључак број: 01-363-4-1/16 .......................... 7
11. Закључак број: 01-022-48/16 ........................... 7
12. Закључак број: 01-022-49-1/16 ........................ 8
13. Закључак број: 01-022-54/16 ............................ 8
14. Закључак број: 01-022-55/16 ............................ 8
15. Закључак број: 01-022-56/16 ........................... 8
16. Закључак број: 01-022-57/16 ........................... 9
17. Закључак број: 01-022-58/16 ............................ 9

“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
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