Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
08. јун
Година XXVI - Број 6

2018. година
МОДРИЧА

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

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу 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 17.
редовној сједници одржаној дана
16.05.2018. године, доноси

Члан 2.

ОДЛУКУ
о закупу

Закупац
ће
на
крову
прецизираном у члану 1. ове одлуке чија
укупна квадратура износи 3441 м²,
поставити соларно постројење са
фотонапонским ћелијама инсталисане
снаге 700 КW за производњу електричне
енергије, за које је Министарство за
просторно уређење, грађевинарство и
екологију издало Локацијске услове
број: 15.02-364-65/17 од 12.06.2017.
године.

Члан 1.

Члан 3.

Даје се у закуп путем непосредне
погодбе „ЕТМаX“- у д.о.о. Бања Лука ( у
даљем тексту: Закупац) кров Основне
школе „Свети Сава“, која се налази у
Модричи, ул. Цара Лазара бр. 29.
изграђена на к.ч. бр. 2097/1, уписано у
посједовни лист број: 377/1799 за к.о.
Модрича – посјед Скупштине општине
Модрича са дијелом 1/1, (у даљем
тексту: Закуподавац).

Kров се даје у закуп путем
непосредне погодбе за што постоји
оправдан интерес јер се ради о изградњи
постројења које користи обновљиви
извор енергије у циљу заштите животне
околине.
Члан 4.
Kров се даје у закуп на период од
10 (словима: десет) година, са
могућношћу продужења рока.

Страна - 2 Број 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Члан 5.
Закупац плаћа закупнину у
износу
од
11.569,00 КМ - без
урачунатог
ПДВ-а
(словима:
једанаестхиљадапетстошездесетдевет
конвертибилних марака) за период од 12
мјесеци.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине,
односно у његовом одсуству замјеник
начелника да са
Закупцем закључи
уговор који ће се нотарски обрадити и
којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе међу уговорним странама, као
и услови и начин коришћења предмета
закупа, а све у складу са претходно
прибављеним
мишљењем
Правобранилаштва број: М-69/17 од
14.07.2017. године.
Уговор о закупу који закључе
уговорне стране биће доказ о ријешеним
имовинско – правним односима који је
потребан Закупцу (инвеститору) за
прибављање
грађевинске
дозволе,
употребне дозволе и др.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-57/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

петак, 08. јун 2018.

2.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број: 5/17), а након
разматрања Одлуке о закупу, Скупштина
општине Модрича на својој 17. редовној
сједници одржаној 16.05.2018. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Задужије се Начелник општине
да информише Скупштину општине о
реализацији Одлуке о закупу број: 01022-57/18
од
16.05.2018.
године
(„Службени гласник општине Модрича“
број: 6/18).
II
Овај закључак ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-57-2/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

Петак, 08. јун 2018.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 60. став (6)
Закона о превозу у друмском саобраћају
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, брoj: 47/17), члана
59. став (1) тачка 21) Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, брoj: 97/16) и члана
68. став (1) тачка 24) Статута општине
Модрича („Службени гласник Општине
Модрича“,
број:
5/17),
Начелник
општине Модрича д о н о с и
УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ
ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ
РЈЕШЕЊИМА КОЈИМ СЕ
ОДОБРАВА ПРЕВОЗ ЗА ВЛАСТИТЕ
ПОТРЕБЕ НОСИОЦУ ПОРОДИЧНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
1. Овим Упутством уређујe се:
облик, садржај и вођење евиденције о
издатим рјешењима којим се одобрава
превоз за властите потребе носиоцу
породичног пољопривредног газдинства.
2. Регистар издатих рјешења
којим се одобрава превоз за властите
потребе
за
носиоца
породичног
пољопривредног газдинства (у даљем
тексту: Регистар) води Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности
општине Модрича, у електронском
облику.
3. У Регистар се уписују сљедећи
подаци:
1) регистарски број,
2) број и датум рјешења о
регистрацији превоза за властите
потребе и
3) име, презиме и пребивалиште
носиоца породичног пољопривредног
газдинства.

4. Ово упутство ступа на снагу
осмог дана, од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 02-34-5/18
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.05.2018.године Младен Крекић,с.р.
______________________________

2.
На основу члана 59. став 1. тачка
11. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 101/04,
42/05, 118/05, 97/16), члана 95. став (2) и
(4) Закона о предшколском васпитању и
образовању
(„Службени
гласник
Републике Српске“, бр. 79/15), члана 68.
Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича» број 5/17),
Начелник општине Модрича д о н о с и
О Д Л У К У
о утврђивању економскe цијенe услуге
у ЈПУ „Наша радост“ Модрича
I
Утврђује се економска цијена
услуге ЈПУ „Наша радост“ Модрича у
2018. години у износу од 265,06 КМ.
II
Износ економске цијене услуге
из тачке I ове одлуке одређен је на
приједлог Управног одбора ЈПУ „Наша
радост“ Модрича бр. 01-353/18 од
05.6.2018. године а на основу утврђене
дјелатности прописане по члану 3.
Закона о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник РС“, бр.
79/15).
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III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 02-014-66/18
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.6.2018.године Младен Крекић,с.р.
______________________________

петак, 08. јун 2018.

Петак, 08. јун 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука о закупу.................................1-2
2. Закључак................................................2
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Упутство о облику и садржају
евиденције о издатим рјешењима којим
се одобрава превоз за властите потребе
носиоцу породичног пољопривредног
газдинства..................................................3
2. Одлука о утврђивању економске
цијене услуге у ЈПУ „Наша радост“
Модрича..................................................3-4

Број 6 Страна - 5

Страна - 6 Број 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

петак, 08. јун 2018.

Петак, 08. јун 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 6 Страна - 7

Страна - 8 Број 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

“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

петак, 08. јун 2018.

