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96. Рјешење о разрјешењу члана Савјета за
привреду и развој..........................................10/35
97. Рјешење о именовању предсједника и
чланова Савјета за питањa младих..............10/36

84. Рјешење о разрјешењу дужности
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дужности члана Управног одобра Јавне
здравствене
установе
Дом
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117. Закључак о усвајању Извјештаја о
проведеним изборима за чланове Савјета
Мјесних заједница општине Модрича дана
01.10.2017. године...........................................1/36
118. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ
Развојна агенција општина Модрича за 2018.
годину...............................................................1/37
119. Закључак о усвајању Програма рада ЈЗУ
Дом здравља Модрича за 2018. годину.........1/37
120. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ
„Културно – спортски центар“ Модрича за
2018. годину.....................................................1/37
121. Закључак о прихватању иницијативе за
Измјену регулационог плана „Модрича 2“ у
улици Доситеја Обрадовића.............................3/2
122. Закључак о усвајању Извода из записника
са 14. редовне сједнице...................................3/12
123. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Скупштине општине Модрича за 2017.
годину...............................................................3/13
124. Закључак о прихватању Информације о
остваривању
права
бораца,
породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида у
2017. години, са освртом на материјално
издвајање општине Модрича.........................3/13

Регистар за 2018. годину

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Рег. бр.

Бр./стр.

Рег. бр.

Страна 7

Бр./стр.

125. Закључак о прихватању Информације о
епизотиолошкој ситуацији на подручју
општине Модрича за 2017. годину............3/13

138. Закључак о усвајању Извјештајa о раду ЈУ
„Културно спортски центар“ Модрича за 2017.
годину...............................................................4/23

126. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“
Модрича за 2017. годину............................3/14

139. Закључак о прихватању Информације о
пријављеним непокретностима на територији
општине Модрича, достављеним пореским
рачунима и наплаћеним порезима за 2017.
годину...............................................................4/23

127. Закључак о прихватању Информације o
раду Републичке управе за геодетске и
имовинско – правне послове Подручна
јединице Модрича за 2017. годину............3/14
128. Закључак.................................................4/8
129. Закључак...............................................4/17
130. Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Програма капиталних улагања у
2017. години.................................................4/17

140. Закључак о усвајању Извјештај о раду
Правобранилаштва Републике Српске –
Сједиште замјеника у Добоју за период од
01.01.2017. до 31.12.2017. године..................4/23
141. Закључак о усвајању Извода из записника
са 15. редовне сједнице Скупштина општине
Модрича...........................................................4/24
142. Закључак број: 01-022-59-2/18.................5/9

131. Закључак о усвајању Програма
капиталних улагања на подручју општине
Модрича за 2018. годину........................4/17

143. Закључак број: 01-022-53/18...................5/14

132. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Комуналне полиције за период од 01.01. до
31.12.2017. године.......................................4/20

145. Закључак број: 01-022-62/18...................5/14

133. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
oпштинских инспекција за 2017. годину..4/21

147. Закључак број: 01-022-64/18...................5/15

144. Закључак број: 01-022-54/18...................5/14

146. Закључак број: 01-022-63/18...................5/15

148. Закључак број: 01-022-65/18...................5/15
134. Закључак о прихватању Информације о
раду и функционисању Мјесних заједница на
подручју општине Модрича за 2017.
годину...........................................................4/21

149. Закључак број: 01-022-66/18...................5/16
150. Закључак број :01-022-67/18...................5/16

135. Закључак о прихватању Информације о
односима са јавношћу и информисању
грађана..........................................................4/22

151. Закључак број: 01-022-68/18...................5/16

136. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
дјеловању Цивилне заштите у 2017.
години...........................................................4/22

153. Закључак.....................................................6/2

137. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Територијалне ватрогасне јединице Модрича
за 2017. годину............................................4/22

152. Закључак број: 01-022-69/18...................5/17

154. Закључак број: 01-022-74/18...................7/12
155. Закључак број: 01-022-87/18...................7/13
156. Закључак број: 01-022-88/18...................7/13
157. Закључак број: 01-022-89/18...................7/13
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158. Закључак број: 01-022-90/18...............7/14
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179. Закључак о усвајању Извода из записника
са 21. редовне сједнице.................................11/58

159. Закључак број: 01-022-99-2/18.............8/3
160. Закључак број: 01-022-97/18.................8/7
161. Закључак број: 01-022-103/18...............8/8
162. Закључак број: 01-022-112/18.............9/22
163. Закључак број: 01-022-119/18.............9/22
164. Закључак број: 01-022-120/18.............9/22
165. Закључак број: 01-022-121/18.............9/23
166. Закључак број: 01-022-122/18.............9/23
167. Закључак број: 01-022-123/18.............9/23
168. Закључак број: 01-022-124/18.............9/24
169. Закључак број: 01-022-125/18.............9/24
170. Закључак број: 01-022-126/18.............9/24
171. Закључак број: 01-022-42-1/18...........9/25
172. Закључак о прихватању нацрта буџета
општине Mодрича за 2019. годину..........10/15
173. Закључак о прихватању иницијативе за
измјену
дијела
Регулационог
плана
„Предузетничка зона“ на к.ч. 1325/1, к.ч.
1324, к.ч. 1323/6, к.ч. 1323/1, к.ч. 3265/2, к.ч.
3252/5, к.ч. 1323/7, дио к.ч. 1321/3, дио к.ч.
1321/2, к.ч. 1321/12, к.ч. 1321/13, к.ч.
1321/127, к.ч. 1321/128, к.ч. 1321/3, к.ч. 1322;
к.о. Модрича..............................................10/28
174. Закључак број: 01-022-132/18...........10/33
175. Закључак број: 01-022-140/18...........10/38
176. Закључак број: 01-022-141/18...........10/39
177. Закључак.............................................11/44
178. Закључак.............................................11/50

180. Закључак о прихватању Информације о
утрошку средстава од накнаде од продаје
шумских дрвних сортимената у 2017.
години.............................................................11/59
181. Закључак о усвајању Програма рада Јавне
установе Туристичкa организацијa „Модрича“
Модрича за 2019. годину..............................11/61
182. Закључак о усвајању Програма рада Јавне
установе „Развојна агенција општине Модрича“
за 2019. годину...............................................11/61
183. Закључак о усвајању Програма рада Јавне
установе „Културно-спортски центар Модрича“
за 2019. годину...............................................11/62
184. Закључак о враћању на дораду Програма
рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“
Модрича за 2019. годину..............................11/62
185. Закључак о усвајању Програма рада
Територијалне ватрогасне јединице Модрича
за 2019. годину...............................................11/62
186. Закључак о усвајању Програма рада Јавне
установе „Центар за социјални рад Модрича“ за
2019. годину...................................................11/63
187. Закључак о усвајању Програма рада Јавног
предузећа „Српски културни центар“ Модрича
за 2019. годину...............................................11/63
188. Закључак о усвајању Програма рада Јавне
здравствене установе „Апотека“ Модрича за
2019. годину...................................................11/63

- ОСТАЛИ АКТИ 189. Програм рада Скупштине општине
Модрича за 2018. годину..................................1/1
190.
Етички Кодекс Скупштине општине
Модрича.............................................................4/1
191.
Програм капиталних улагања на
подручју
општине Модрича за 2018.
годину...............................................................4/18
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192. Програм рада Скупштине општине
Модрича за 2019. годину............................11/1

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
-- ОДЛУКЕ –
193. Одлука о давању сагласности на Одлуку
о измјенама и допунама Статутa Јавне
установе
Центар
за
социјални
рад
Модрича.......................................................1/39
194. Одлука о давању сагласности на Одлуку
о пружању услуга дневног збрињавања дјеце
и омладине са сметњама у физичком и
психичком развоју у ЈУ Центар за социјални
рад Модрича.................................................1/39
195. Одлука о доношењу плана јавних
набавки општине Модрича за 2018.
годину...........................................................4/25
196. Одлука о давању сагласности на Одлуку
о измјени Статутa Јавне установе „Развојна
агенција општине Модрича“ Модрича......4/30
197. Одлука о давању сагласности на Одлуку
о измјени Статутa Јавне здравствене установе
„АПОТЕКА“ Модрича................................4/30
198. Одлука о утврђивању економске цијене
услуге у ЈПУ „Наша радост“ Модрича........6/3
199. Одлука о давању сагласности на
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича.........................................................8/9
200. Одлука о давању сагласности на
Измјене
и
допуне
Статута
Јавне
предшколске установе „Наша радост“
Модрича......................................................8/9
201. Одлука о одобравању средстава за
исплату накнаде за набавку уџбеника.........8/9
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Рег.бр.

Бр./стр.

202. Одлука о стамбеном збрињавању бораца I
категорије ВРС................................................8/10
203. Одлука о критеријумима, начину и
поступку
расподјеле
средстава
из
предузетничког фонда за младе који се
финансира из буџета општине Модрича и
донаторских средстава....................................9/31
204. Одлуку о давању сагласности на
Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ Центар за социјални рад
Модрича.........................................................10/40

-- РЈЕШЕЊА -205. Рјешење о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације Модрича.....................9/26
206. Рјешење о именовању Радне групе за
израду Локалног акционог плана за унапређење
положаја ромске популације на подручју
општине Модрича за средњорочни период..9/34

-- ОСТАЛИ АКТИ -207. Правилник о јавним паркиралиштима....2/1
208. Правилник о условима и начину
кориштења службених аутомобила.................2/4
209. Правилник о условима и начину
кориштења фиксних и мобилних телефона....2/6
210. Извјештај о стању дуга и гаранција, на дан
31.12.2017.године..............................................2/8
211. План јавних набавки општине Модрича за
2018. годину.....................................................4/26
212. Упутство о облику и садржају евиденције
о издатим рјешењима којим се одобрава превоз
за властите потребе носиоцу породичног
пољопривредног газдинства.............................6/3
213. Појединачни колективни уговор за
запослене у Општинској управи Модрича....7/15
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214. Правилник о поступку запошљавања
приправника
у
Општинску
управу
Модрича.......................................................9/28

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ; СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
ЕКОЛОГИЈУ
215. Оглас број: 05/8-372-4/18....................5/18
216. Оглас број: 05/8-372-9/18....................5/18
217. Оглас број: 05/8-372-10/18..................8/12
218. Оглас број: 05/8-372-15/18..................9/36
219. Оглас број: 05/8-372-17/18..................9/36
220. Оглас број: 05/8-372-19/18..................9/36
221. Оглас број: 05/8-372-20/18..................9/37
222. Оглас број: 05/8-372-21/18..................9/37
223.Оглас....................................................11/64
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“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

