Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
23. фебруар
Година XXVI - Број 3

2018. година
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2018. годину
износи 50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00000062-61
Тел/факс: 053/810-185

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.

На основу члана 348. став 4. Закона
о стварним правима „Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08,3/09,
58/09 , 95/11 и 60/15), члана 39. став 2.
тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13.
Статута општине Модрича ("Службени
гласник општине Модрича", број 5/17),
Скупштина општине Модрича на 15.
редовној
сједници
одржаној
дана
20.02.2018. године донијела је

к.ч.
број:
2671/53,
Пустара
градилиште - површине 1003 м2, уписане
у посједовни лист број: 1682/2 за к.о.
Гаревац, посјед Лукић Анђелка Гордане
из Модриче са дијелом 1/1, а што по
старом премјеру одговара парцели
означеној као к.ч. број: 898/15, Пустара
градилиште - површине 1003 м², уписано
у земљишнокњижни извадак број: 1016 за
к.о. Гаревац, власништво Лукић Анђелка
Гордане из Модриче са дијелом 1/1.

ОДЛУКУ
о замјени некретнина

Члан 2.

Члан 1.
Овом oдлуком,
врши се
замјена некретнина и то:
к.ч.
број:
817/296,
Пустара,
2
градилиште - површине 839 м , по новом
премјеру уписано у п.л. број 130/1024 за
к.о. Гаревац - посјед Скупштине општине
Модрича са дијелом 1/1, а што по старом
премјеру одговара к.ч. 397/750, Пустара,
градилиште- површине - 839 м2 , уписано
у з.к. уложак бр. 5693 за к.о. Модрича –
власништво
Општине Модрича
са
дијелом 1/1,
мијења
се
за

Према
процјени
вјештака
грађевинско архитектонске струке (од
09.02.2017. године), тржишна вриједност
парцеле означене као к.ч. број: 817/296 површине 839 м² износи 12.585,00 КМ
(словима:дванаестхиљадапетстотинаосамд
есетпет конвертибилних марака), а према
процјени
(од
19.12.2017.
године),
тржишна вриједност парцеле означене као
к.ч. број: 2671/53, - површине 1003 м²
износи
12.537,50
КМ
(словима:
дванаестхиљадапетстотинатридесетседам
и 50/100 конвертибилних марака).
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Члан 3.
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Даје се сагласност Начелнику
општине Модрича да по основу ове
одлуке
и
предходно
прибављеног
мишљења Правобранилаштва Републике
Српске закључи уговор о замјени
некретнина из члана 1. ове одлуке, којим
ће се регулисати међусобна права и
обавезе уговорних страна.

к.ч. 1132/4, к.ч. 1132/5 и к.ч. 1134/1
за к.о. Модрича и
- дио парцеле к.ч. 1132/11, к.ч.
1132/14 и дио к.ч. 3182/1 за к.о.
Модрича
а све у циљу остварења вишег нивоа
просторне
организације,
унапређења
услова становања и рада те боље
искориштености градског грађевинског
земљишта.
Површина обухвата је цца 2.472,00 м².

Члан 4.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
Гласнику општине Модрича".

Подносилац
иницијативе
за
Измјену регулационог плана „Модрича 2“
у
улици
Доситеја
Обрадовића
обезбиједиће средства за финансирање
израде предметне Измјене.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-12/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

2.
На основу члана 37. и 88. Статута
општине Модрича («Службени гласник
општине Модрича», број 5/17) и члана
153. Пословника о раду Скупштине
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број: 6/17), а након
разматрања
иницијативе
Светозара
Видовића из Модриче за Измјену
регулационог
плана
„Модрича
2“,
Скупштина општине Модрича на 15.
редовној сједници одржаној 20.02.2018.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању иницијативе за Измјену
регулационог плана „Модрича 2“ у улици
Доситеја Обрадовића
I
Скупштина
општине
Модрича
прихвата
иницијативу
Светозара
Видовића из Модриче
за Измјену
регулационог
плана
„Модрича
2“
(„Службени гласник општине Модрича“
број: 2/10) која обухвата парцеле означене
као:

-

IIІ
За реализацију овог закључка
задужује се Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију.
IV
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
«Службеном
гласнику
општине
Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-13/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

3.
На основу члана 2. став 1. и члана
5. став 1. тачка л. Закона о јавним
предузећима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, бр. 75/04, 78/11),
члана 39. став 2. тачка 34. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16),
и члана 37. став 2. тачка 35. Статута
општине Модрича (Службени гласник
општине Модрича број 5/17), Скупштине
општине Модрича на 15. сједници
одржаној дана 20.02.2018. године,
донијела је:
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ОДЛУКУ
о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа
''Српски културни центар'' Модрича
са законом и измјена дјелатности
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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- друга питања од значаја за
несметано обављање дјелатности за коју
се оснива Јавно предузеће.
II ОСНИВАЧ, НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Оснивач и назив јавног предузећа

Усклађивање оснивачког акта

Члан 3.

Члан 1.

Оснивач Јавног предузећа је:
Општина
Модрича,
улица
Видовданска број 1, Модрича.
Назив Јавног предузећа је:
Јавно предузеће „Српски културни
центар“
друштво
са
ограниченом
одговорношћу, Модрича
Скраћени назив је ЈП „СКЦ“ д.о.о.
Модрича.

Овом
Одлуком,
у
циљу
усклађивања са одредбама Закона о
јавним предузећима (Службени гласник
Републике Српске“, бр. 75/04, 78/11),
Закона
о
привредним
друштвима
(„Службени гласник Републике Српске“
бр. 127/08, 38/09, 100/11, 67/13), Закона о
класификацији дјелатности („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 66/13) и
Уредбе о класификацији дјелатности
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 8/14) врше се
измјене и допуне Одлуке о оснивању
Јавног предузећа ''Српски културни
центар'' Модрича (''Службени гласник
општине Модрича', број: 3/95, 8/08, 12/13).

Сједиште јавног предузећа
Члан 4.
Сједиште Јавног предузећа је у
Модричи, Трг др Милана Јелића број 4.
Печат штамбиљ
предузећа

и

знак

јавног

Предмет одлуке
Члан 5.
Члан 2.
Овом Одлуком, у складу са
Законом о јавним предузећима, врши се
одређивање облика организовања Јавног
предузећа ''Српски културни центар''
Модрича (у даљем тексту: Јавно
предузеће) у правној форми привредног
друштва са ограниченом одговорношћу и
усклађује и мијења дјелатност Јавног
предузећа у складу са Законом о
класификацији дјелатности и Уредбом о
класификацији дјелатности, а посебно:
- назив и сједиште Јавног
предузећа;
- назив и сједиште оснивача;
- дјелатност Јавног предузећа;
- износ основног капитала и
имовина;
- органи Јавног предузећа;

Јавно предузеће има свој печат,
штамбиљ и знак.
Облик и садржај печата, штамбиља
и знака дефинисаће се Статутом Јавног
предузећа.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 6.
Јавно предузеће се за обављање
своје дјелатности од општег интереса,
утврђене овом одлуком, уписује у
регистар којим се уређује правни положај
привредних
друштава
и
поступак
регистрације, а све у складу са законом.
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III
ПРАВНИ
СТАТУС
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ОБАВЕЗЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

-

Правни статус јавног предузећа

-

-

Члан 7.
Јавно предузеће има статус правног
лица, са правима, обававезама и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету
са трећим лицима има сва овлашћења и
иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност
предузећа

за

обавезе

-

јавног
-

Члан 8.
Јавно предузеће за своје обавезе
одговара цјелокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе
предузећа, осим до износа неунесеног
улога у имовину Јавног предузећа.
IV
ДЈЕЛАТНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА

-

ЈАВНОГ

Дјелатност
Члан 9.
У циљу обављања послова за које
је основано, Јавно предузеће ће се бавити
дјелатностима, као што су:
-

56.10 Дјелатности ресторана и
услуге доставе хране
56.30 Дјелатност припреме и
послуживања пића
58.11 Издавање књига
58.14
Издавање часописа и
периодичних публикација
58.19
Остала
издавачка
дјелатност
59.14 Дјелатности приказивања
филмова
59.20
Дјелатности снимања
звучних записа и издавање
музичких записа
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60.10 Емитовање радијског
програма
63.99
Остале информационе
услужне дјелатности, д.н.
68.20
Изнајмљивање
и
пословање
сопственим
некретнинама
или
некретнинама
или
некретнинама узетим у закуп
(лизинг)
73.12
Услуге оглашавања
(представљања) преко медија
77.29 Изнајмљивање и давање
у закуп (лизинг) осталих
предмета за личну употребу и
домаћинство
79.90
Остале резервацијске
услуге
и
припадајуће
дјелатности
82.30 Организација састанака
и пословних сајмова
85.59 Остало образовање, д.н.
90.01
Извођачка умјетност
(организација
културних
манифестација у сарадњи са
културно
умјетничким
друштвима,
музичким
хоровима и др. организацијама
која се баве предметном
дјелатности)
91.01 Дјелатности библиотека
и архива
93.29 Остале забавне и
рекреативне дјелатности

Јавно предузеће може у оквиру
регистрованих дјелатности обављати
спољнотрговинску дјелатност.
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге дјелатности које
служе обављању наведених дјелатности,
уколико за те дјелатности испуњава
услове предвиђене законом.
V
ИМОВИНА
ПРЕДУЗЕЋА

ЈАВНОГ

Основни капитал
Члан 10.
Основни капитал Јавног предузећа
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састоји се од оснивачког улога у новцу
који је Оснивач уплатио приликом
оснивања Јавног предузећа.
Основни капитал из става 1. овог
члана је удио Оснивача, као јединог члана
са 100% учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа.
Износ основног капитала из става
1. овог члана уписује се у одговарајући
регистар и представља уписани капитал.
Усклађивање основног капитала
предузећа врши се у складу са законом.

–
–
–
–
–
–
VI
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прихода
остварених
обављањем
регистрованих
дјелатности,
буџета општине,
донација,
прилога,
спонзорства,
других извора у складу са
законом

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа

Имовина јавног предузећа
Члан 14.
Члан 11.
Имовину Јавног предузећа чине
право
својине
на
покретним
и
непокретним стварима, новчана средства
и друга имовинска права, која су
пренијета на коришћење Јавног предузећа
у складу са законом, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које је
Оснивач уложио у Јавно предузеће
преносом права коришћења, без преноса
права својине, Јавно предузеће не може да
располаже, нити да их даље уступа на
коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно
предузеће
управља
и
располаже својом имовином у складу са
законом, оснивачким актом и Статутом.

Органи Јавног предузећа су:
1) скупштина,
2) надзорни одбор,
3) управа.
Надлежност, састав и избор органа
Јавног предузећа утврђени су Законом о
јавним предузећима и Статутом Јавног
предузећа.
1) Скупштина
Члан 15.
Послове
из
надлежности
Скупштине Јавног предузећа врши
Начелник општине Модрича.
2) Надзорни одбор

Повећање
капитала

и

смањење

оснивачког
Члан 16.

Члан 12.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује
Скупштина Јавног предузећа у складу са
законом.
Средства јавног предузећа
Члан 13.
Јавно предузеће у обављању својих
дјелатности, стиче и прибавља средства из
сљедећих извора:

Надзорни одбор Јавног предузећа
има три члана.
Чланове надзорног одбора именује
и
разрјешава
Скупштина
Јавног
предузећа.
Приликом номиновања кандидата
за избор чланова надзорног одбора, орган
надлежан за избор поступа на начин
утврђен законом и Статутом Јавног
предузећа.
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3) Управа
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Члан 21.
Члан 17.

Управу Јавног предузећа чини
директор.
Директора
Јавног
предузећа
именује и разрјешава Надзорни одбор
Јавног предузећа на основу спроведеног
јавног конкурса, по поступку и начину
утврђеном законом и Статутом Јавног
предузећа.
Члан 18.

На основу ове одлуке извршиће се
код надлежног суда промјене правне
форме организовања Јавног предузећа у
друштво са ограниченом одговорношћу и
друге промјене које произилазе из ове
одлуке, у складу са законом и другим
прописима.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.

Управа Јавног предузећа је дужна
да послове из своје надлежности обавља
благовремено и квалитетно, у складу са
законом.
Управа Јавног предузећа не може
без сагласности оснивача мијењати
дјелатност утврђену овом одлуком.
Управа Јавног предузећа ће
најмање једном годишње поднијети
информацију или извјештај о свом раду
оснивачу, а на захтјев оснивача и чешће.
VII

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ
Члан 19.

Јавно предузеће има Одбор за
ревизију.
Одбор за ревизију Јавног предузећа
именује и разрјешава Скупштина Јавног
предузећа.
Надлежност, састав и избор
чланова Одбора за ревизију утврђени су
Законом о јавним предузећима и Статутом
јавног предузећа.
VIII

УСКЛАЂИВАЊЕ СТАТУТА
Члан 20.

Одредбе Статута Јавног предузећа
ускладиће се са одредбама ове одлуке,
одредбама Закона о јавним предузећима,
Закона о привредним друштвима и другим
позитивним прописама.

За сва питања која нису регулисана
овом одлуком а тичу се њеног
спровођења, примјењиваће се одредбе
Закона о јавним предузећима, Закона о
привредним друштвима и других закона и
подзаконских аката којима се регулише
предметна област.
Члан 23.
Након ступања на снагу, ова
одлука замјењује Одлуку о промјени
правне форме Јавног предузећа „Српски
културни центар“ Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 12/13).
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-14/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

4.
На основу члана 36. Закона о
развоју малих и средњих предузећа
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 50/13), члана 39. став 2. алинеја 2.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број: 5/17), Скупштина
општине Модрича на 15. редовној
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сједници одржаној
године, донијела је:

дана

20.02.2018.

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о оснивању Јавне
установе „Развојна агенција општине
Модрича“ Модрича

одржаној дана
донијела је:
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20.02.2018.

године,

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање два члана
Управног одбора ЈПУ „Наша радост“
Модрича

Члан 1.
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне
установе „Развојна агенција општине
Модрича“ Модрича број: 01-022-167/13 од
30.10.2013. године („Службени гласник
општине Модрича“ број: 10/13) члан 4.
став 2. тачка 13. мијења се и гласи:
„Организовање домаћих и међународних
сајамских
манифестација
и
специјализованих изложби у земљи и
иностранству, израда промотивног и
другог рекламног материјала за сајмове“.

Члан 2.
Чланови управног одбора из
члана 1. ове одлуке, именују се на
период од четири (4) године.

Члан 2.
Статут Јавне установе
агенција општине Модрича“
ускладиће се са овом одлуком
30 дана од дана ступања на
одлуке.
Члан 3.

Скупштина општине Модрича
расписује Јавни конкурс за избор и
именовање два члана Управног одбора
ЈПУ „Наша радост“ Модрича, и то један
члан представник Савјета родитеља и
један члан представник стручног вијећа
Предшколске установе.

„Развојна
Модрича
у року од
снагу ове

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-15/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

5.
На основу члана 16. Закона о
систему јавних служби (''Службени
гласник Републике Српске'', број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 6. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима
Републике
Српске
(''Службени гласник Републике Српске'',
број 41/03) и члана 37. Статута општине
Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 5/17), Скупштина општине
Модрича на 15. редовној сједници

Члан 3.
Сви кандидати за именовање на
упражњена мјеста из члана 1. ове одлуке
морају испуњавати сљедеће опште
услове:
1. да су држављани Републике
Српске, односно БиХ
2. да су старији од 18 година
3. да нису отпуштени из државне
службе на било којем нивоу у Босни и
Херцеговини (било на нивоу државе или
ентитета) као резултат дисциплинске
мјере на било којем нивоу власти у
Републици Српској у периоду од три
године
прије
дана
објављивања
упражњене позиције,
4. да нису осуђивани за кривично
дјело, на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за кажњива
дјела која их чине неподобним за
обављање послова на упражњеном
мјесту,
5. да се на њих не односи члан IX
став 1. Устава Босне и Херцеговине.
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Члан 4.

Члан 8.

(1) Посебни услови које мораји
испуњавати кандидати за именовање на
упражњена мјеста из члана 1. ове одлуке
утврђени су Статутом ЈПУ „Наша радост“
Модрича.
(2) Посебни услови за избор
чланова Управног одбора ЈПУ
“Наша
радост” Модрича су:
1) висока или виша стручна спрема
- VII или VI степен,
2) познавање проблематике и
дјелатности којом се бави Предшколска
установа,
3) познавање садржаја и начина
рада органа управљања,
4) најмање три године радног
искуства.
Члан 5.

Чланове Управног одбора ЈПУ
„Наша радост“ Модрича именује
Скупштина општине Модрича након
спроведеног јавног конкурса.

(1) Јавни конкурс за избор и
именовање два члана Управног одбора
ЈПУ „Наша радост“ Модрича чини
саставни дио ове одлуке, а објавиће се у
''Службеном гласнику Републике Српске''
и дневном листу ''Глас Српске“.
(2) Рок за подношење пријавa на
Конкурс, из члана 1. ове одлуке, је 15 дана
од дана посљедњег објављивања Конкурса
у једном од јавних гласила из става 1. овог
члана.
Члан 6.
Поступак спровођења Конкурса,
укључујући преглед приспјелих пријава,
интервју, подношења писаног извјештаја,
утврђивање ранг-листе и предлагање
кандидата, у складу са законом извршиће
комисија за избор коју ће именовати
Начелник општине у року од седам (7)
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 7.
Комисија за избор има пет (5)
чланова од којих су три (3) члана
службеници Општинске управе, а два (2)
члана су спољни сарадници са утврђене
листе стручњака.

Члан 9.
Све што није дефинисано овом
одлуком примјењиваће се одредбе
одговарајућих законских и подзаконксих
прописа.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а
биће
објављена у
''Службеном
гласнику
општине
Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-16/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

6.
На основу члана 18. став 2. Закона
о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 37. став 2. тачка
34.
Статута
општине
Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број:
5/17),
Скупштина
општине
Модрича на 15. редовној сједници
одржаној дана 20.02.2018. године,
донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности вршиоца
дужности директора Јавне
здравствене установе
„Апотека“ Модрича
1. Божана Марјановић, дипл.
фармацеут разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавне
здравствене
установе
„Апотека“
Модрича, због окончања поступка јавне
конкуренције за избор и именовање
директора.
2. Разрјешење се врши са
20.02.2018. године.
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3. Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
О б р а з л о ж е њ е:
Божана
Марјановић,
дипл.
фармацеут именована је за вршиоца
дужности директора Јавне здравствене
установе „Апотека“ Модрича, Рјешењем
Скупштине општине Модрича број: 01111-117/17 од 13.11.2017. године, до
завршетка поступка јавне конкуренције за
избор и именовање директора.
Поступак јавне конкуренције за
избор и именовање директора Јавне
здравствене установе „Апотека“ Модрича
на мандат од четири године, који је
расписан на основу Одлуке Скупштине
општине Модрича број: 01-022-215/17 од
14.12.2017. године, спроведен je и
завршен
достављањем
Извјештаја
Комисије за избор о спроведеном
поступку по Јавном конкурсу са
приједлогом за именовање директора ЈЗУ
„Апотека“ Модрича.
С обзиром да је поступак јавне
конкуренције завршен, било је неопходно
утврдити и приједлог рјешења о
разрјешењу вршиоца дужности директора
ове јавне здравствене установе како би се
могло извршити коначно именовање
директора ове јавне здравствене установе
на нови мандат у трајању од четири
године.
На основу напријед наведеног,
Скупштина општине Модрича је на 15.
сједници одржаној 20.02.2018. године
донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је
коначно и против њега се не може
уложити жалба, али се може тужбом
покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30 дана од дана
пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-7/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________
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7.
На основу члана 18. става 2. Закона
о систему јавних служби (''Службени
гласник Републике Српске'', број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број 106/09 и 44/15),
члана 12. Закона о министарским,
владиним
и
другим
именовањима
Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 41/03), члана 37.
Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17) и
сагласности министра
Министарства
здравља и социјалне заштите број: 11/07111-7/18
од
02.02.2018.
године,
Скупштина општине Модрича на 15.
редовној
сједници
одржаној
дана
20.02.2018. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне
здравствене установе „Апотека“
Модрича
1. Слађана Маркановић, дипл. фармацеут
из Модриче, именује се за директора Јавне
здравствене установе „Апотека“ Модрича,
почев од 20.02.2018. године на период од
четири (4) године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Скупштина општине Модрича на
13. редовној сједници одржаној дана
14.12.2017. године донијела је Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне здравствене
установе „Апотека“ Модрича број: 01022-215/17.
Јавни конкурс објављен је у
дневном листу „Глас Српске“ дана
20.12.2017.
године
и
''Службеном
гласнику Републике Српске'' број 116/17
дана 25.12.2017. године. Поступак по
Јавном конкурсу спровела је Комисија за
избор коју је именовао Начелник општине
рјешењем број: 02-111-2/18 од 11.01.2018.
године, у складу са чланом 9. Закона о
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министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Пријаву на расписани јавни
конкурс благовремену и потпуну доставио
је један кандидат и то: Слађана
Маркановић,
дипл.
фармацеут
из
Модриче.
Комисија за избор је утврдила да
кандидати Слађана Маркановић испуњава
законом и Јавним конкурсом прописане
опште и посебне услове, са истом је дана
23.01.2018. године обавила интервју и
извршила оцјену кандидата.
У складу са чланом 73. став 3.
Закона о здравственој заштити, којим је
прописано да се именовање и разрјешење
директора здравствене установе чији је
оснивач локална самоуправа врши уз
сагласност министра, дана 29.01.2018.
године, од Министра здравља и социјалне
заштите затражена је сагласност за
именовање Слађане Маркановић за
директора ЈЗУ „Апотека“ Модрича, и
разрјешење Божане Марјановић дужности
директора због окончања поступка јавне
конкуренције. Уз захтјев, Министарству је
достављена на увид документација коју је
кандидат доставила уз своју пријаву, као и
документација која се односи на јавни
конкурс и поступак по јавном конкурсу.
Дана. 02.02.2018. године актом броj:
11/07-111-7/18, Министар здравља и
социјалне заштите дао је сагласност за
именовање Слађане Маркановић, дипл,
фармацеут за директора ЈЗУ „Апотека“
Модрича.
На основу напријед наведеног
Скупштина општине Модрича је на 15.
редовној
сједници
одржаној
дана
20.02.2018. године донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је
коначно и против њега се не може
уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-8/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
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8.
На основу чл. 48. став 2. и 7.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број: 5/17) Скупштина
општине Модрича на 15. редовној
сједници одржаној дана 20.02.2018.
године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
примопредају дужности између
именованих лица у Јавној
здравственој установи „Апотека“
Модрича
I
(1) У Комисију за примопредају
дужности између именованих лица у
Јавној здравственој установи „Апотека“
Модрича, након престанка мандата,
именују се:
1. Дара Крнета, предсједник – из
реда запослених у Општинској управи,
2. Марио Ђуран, члан - из реда
запослених у Општинској управи,
3. Стана Томић, члан - из реда
запослених у ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
(2)
За замјенике чланова из
претходног става именују се:
1. Богданка Станић - Ристић,
замјеник предсједника - из реда
запослених у Општинској управи,
2. Синиша Рашетаревић, замјеник
члана - из реда запослених у Општинској
управи,
3. Бранка Деспотовић, замјеник
члана - из реда запослених у ЈЗУ
„Апотека“ Модрича.
II
Комисија из тачке I овог рјешења
именује се на период од 4 (четири)
године.
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III
Задатак Комисије, из тачке I овог
рјешења, утврђен је одредбама Закона о
локалној самоуправи, које регулишу
примопредају
дужности
између
именованих, односно постављених лица у
јавним предузећима, јавним установама и
другим организацијама чији је оснивач
јединица локалне самоуправе.
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2. Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове Подручна
јединица Модрича – Земљишно-књижна
канцеларија ће по правоснажности овог
рјешења извршити укњижбу права
власништва на парцели из тачке 1. овог
рјешења, на начин да ће брисати
власништво бивше кметовске породице
Баришић, те уписати ТАДИЋ СЛАВКО
син Ненада у дијелу 1/1, ЈМБ
0109970123328.

IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења
и
биће
објављено
у
''Службеном гласнику општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-9/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

9.
На основу члана 190. Закона о
општем управном поступку („Службени
гласник Републике Српске“, број: 13/02,
87/07 и 50/10), члана 6. Закона о поступку
за укидање заједничког права власништва
на
бившим
кметским
селиштима
(„Службени лист Босне и Херцеговине“,
број 22/73), члана 356. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и
60/15), и члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), рјешавајући по
захтјеву Тадић Славка сина Ненада из
Добриње, у предмету признања права
власништа
на
бившим
кметским
селиштима, Скупштина општине Модрича
на 15. сједници одржаној 20.02.2018.
године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да је ТАДИЋ
СЛАВКО син Ненада из Добриње
власник парцеле уписане у З.К. извадак
118 за К.О. Добрињам означене као:
- к.ч. 91/68 – њива Платине
горње, површине 1497 м2,

3. Подносилац захтјева се обавезује
уплатити 60,00 КМ на име трошкова
поступка у корист Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове
Бања Лука на жиро рачун бр. 555007002251-7643,
прије
правоснажности
рјешења.
Образложење
Тадић Славко син Ненада поднио
је
захтјев
25.01.2018.
године
за
расправљање имовинских односа на
бившем кметском селишту. У захтјеву је
навео да је предметне парцеле стекао
теретним правним послом, купопродајним
уговором закљученим 20.09.1999. године
са Баришић Јозом сином Анте који је
овјерен у Основном суду у Модричи Ов.
бр. 870/99 од 24.09.1999. године. На
предметној парцели налази се кућа и
пратећи сеоски објекти. Задњи упис у
земљишној књизи је из 1920. године као
Кметско селиште породице Баришић.
Баришић Јозо који је продавац је у посједу
и власништву истих преко 50 година. У
катастру је уписан као посједник Тадић
Славко у дијелу 1/1.
Поступајући по захтјеву Подручна
јединица Модрича је одржала усмену
расправу, на којој је вјештак геометар
Боро Савић извршио идентификацију
парцеле по новом и старом операту, те
утврдио да парцели означеној као к.ч.
399/6 – њива Горња платина пов. 1497 м2
уписаној у П.Л. 739 за К.О. Добриња као
посјед Татић Ненада Славко у дијелу 1/1
по старом операту одговара парцела
означена као к.ч. 91/68 – њива Платине
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горње пов. 1497 м2 уписана у З.К. извадак
за К.О. Добриња као власништво Бивше
кметовске породице Баришић (на основу
Уредбе министарства у Београду од
21.07.1919. године).
У доказном поступку саслушани су
свједоци Драго Тадић син Његослава и
Саво Драгојловић син Миодрага који су
сагласно изјавили да је стварни власник
парцеле Тадић Славко, да је исту стекао
теретним правним послом, купопродајним
уговором од Баришић Јозе, те да је
предметна
парцела
у
посједу
и
власништву породице Баришић од прије
50 и више година, као и да нема спора ни
са државом ни са комшијама.
Члан 6. Закона о поступку за
укидање заједничког права власништва на
бившим кметским селиштима наводи:
„Поступак
за
утврђивање
права
власништва по овом закону спроводи и
рјешење доноси Скупштина општине на
чијем се подручју налази бивше кметско
селиште или његов највећи дио, по
одредбама Закона о општем управном
поступку“.
Члан 356. став 2. Закона о стварним
правима наводи: „заинтересовано лице
које је покренуло поступак по прописима
из члана 355. Закона (тачка ж. Закон о
поступку укидања заједничког права
својине на бившим кметским селиштима),
а које има правни интерес за остваривање
својих права по тим прописима, може до
ступања на снагу катастра непокретности,
основаног у складу са Законом о премјеру
и катастру Републике Српске да покрене
за
рјешавање
спорних
поступак
имовинско-правних
односа
на
непокретностима“.
С обзиром да је у доказном
поступку утврђено да је Тадић Славко
стекао предметне некретнине теретним
путем тј. купопродајним уговором од
Баришић Јозе, да је у посједу и
власништву истих, одлучено је као у
диспозитиву.
Републичка управа за геодетске и
имовиснко-правне послове П.Ј. Модрича –
Земљишно-књижна
канцеларија
ће
извршити провођење овог рјешења по
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службеној дужности, а на основу члана 9.
Закона о поступку за укидање заједничког
права власништва на бившим кметским
селиштима.
Трошкове поступка подносилац је
дужан платити у износу од 60,00 КМ.
Против овог рјешења не може се
изјавити жалба, али се може покренути
управни спор у року од 30 дана од дана
пријема рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-10/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

10.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извода из записника са 14.
редовне сједнице, Скупштина општине
Модрича на 15. редовној сједници
одржаној 20.02.2018. године, донијела
је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извода из записника са 14.
редовне сједнице Скупштина општине
Модрича.
II
Извод из записника из тачке I, чини
саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-10/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

11.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
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разматрања Извјештаја о раду Скупштине
општине Модрича за 2017. годину,
Скупштина општине Модрича на 15.
редовној сједници одржаној 20.02.2018.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду Скупштине
општине Модрича за 2017. годину.
II
Извјештај из тачке I, чини саставни
дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-11/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________
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удружењима из протеклог Одбрамбеноотаџбинског рата, мјесним борачким
организацијама и појединцима.
III
Утврђена права општинском
Одлуком о допунским правима бораца,
породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида у цијелости су
испоштована.
IV
Општинску Одлуку о допунским
правима бораца, породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида
допунити новим правима у складу са
потребама наведених категорија и у
складу са предвиђеним финансијским
средствима у буџету општине Модрича
за 2018. годину.
V
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.

12.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Информације о остваривању
права бораца, породица погинулих бораца
и ратних војних инвалида у 2017. години,
са освртом на материјално издвајање
општине Модрича, Скупштина општине
Модрича на 15. редовној сједници
одржаној 20.02.2018. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о
остваривању права бораца, породица
погинулих бораца и ратних војних
инвалида у 2017. години, са освртом на
материјално издвајање општине Модрича,
а која је саставни дио овог Закључка.
II
Наставити унапређивати сталну и
непосредну сарадњу са Општинском
борачком организацијом и другим

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-17/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

13.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Информације
о
епизотиолошкој ситуацији на подручју
општине Модрича за 2017. годину,
Скупштина општине Модрича на 15.
редовној сједници одржаној 20.02.2018.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата
се
Информација
о
епизотиолошкој ситуацији на подручју
општине Модрича за 2017. годину.
II
Информација из тачке
саставни дио овог закључка.

I,

чини
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III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-18/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

14.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извјештаја о раду ЈУ
„Развојна агенција општине Модрича“
Модрича за 2017. годину, Скупштина
општине Модрича на 15. редовној
сједници одржаној 20.02.2018. године,
донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ
„Развојна агенција општине Модрича“
Модрича за 2017. годину.
II
Извјештај из тачке I, чини саставни
дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-19/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

15.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Информације
o
раду
Републичке управе за геодетске и
имовинско – правне послове Подручна
јединице Модрича за 2017. годину,
Скупштина општине Модрича на 15.
редовној сједници одржаној 20.02.2018.
године, донијела је:
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ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација o раду
Републичке управе за геодетске и
имовинско – правне послове Подручна
јединице Модрича за 2017. годину, са
иницијативама:
1. да се укине члан 8а Закона о
приватизацији државног капитала у
предузећима, те да Судови буду
надлежни за провођење поступка и
доношење рјешења којим се одлучује о
праву својине подносиоца захтјева на
објекту
који
је
био
предмет
приватизације као и на земљишту
неопходном за редовну употребу тог
објекта;
2. да се у Закону о узурпацији,
гдје је наведено да се на земљиштима
која су узурпирана прије 08.07.1955.
године признаје право својине, да се тај
датум промјени и да се право својине
узурпанта признаје на земљишту које је
узурпирано прије 1980. године.
II
Информација из тачке I, чини
саставни дио овог закључка.
III
Задужују се Народни посланици Бојан
Видић и Стево Јоксимовић да у
Народној Скупштини Републике Српске
покрену иницијативе из тачке I овог
закључка.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-20/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 20.02.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________
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Петак, 23.фебруар 2018.

“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Александра Ђурић, дипл. правник
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА

