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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број 41/03), члана 86. Закона о
туризму („Службени гласник Републике
Српске“, број 45/17) и члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17) Скупштина
општине Модрича на својој 23. редовној
сједници одржаној 28.02.2019. године,
донијела је:
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне установе
Туристичка организација „Модрича“
Модрича
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање директора Јавне установе
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича.

Члан 2.
(1) За директора Јавне установе
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича може бити именовано лице које
испуњава опште и посебне услове за
именовање.
(2) Општи услови за кандидате су:
- да су држављани Републике Српске
или БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне
службе као резултат дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у Републици
Српској у периоду од три године прије дана
објављивања упражњене позиције,
- да не служе казну изречену од
Међународног суда за бившу Југославију и
да нису под оптужницом тог суда, а да се
нису повиновали налогу да се пријаве пред
Судом (члан IX став 1. Устава БиХ),
- 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,
- да се против њих не води кривични
поступак,
- да
имају
општу
здравствену
способност.
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(3) Посебни услови и критеријуми за
кандидате су:
- завршен први циклус високог
образовања са остварених најмање 180 ECTS
бодова или еквивалентом,
- најмање двије године радног
искуства у струци, од чега најмање једна
година на руководећим пословима у
туристичком сектору и
- активно знање једног страног језика
на нивоу B2, C1 или C2 у складу са CEF
стандардима.
Члан 3.
Директора јавне установе именује и
разрјешава оснивач на период од четири
године и уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције.
Члан 4.
(1) Јавни конкурс за избор и
именовање директора Јавне установе
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича, чини саставни дио ове одлуке, а
објавиће се у ''Службеном гласнику
Републике Српске'' и дневном листу ''Глас
Српске“.
(2) Рок за подношење пријава на
конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од
дана посљедњег објављивања конкурса у
једном од наведених гласила из става 1. овог
члана.
Члан 5.
Поступак
спровођења
Конкурса,
укључујући преглед приспјелих пријава,
интервју 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 6.
Комисија за избор има пет чланова од
којих су три службеници Општинске управе
који посједују стручно знање, а два члана су
са листе стручњака који познају ову
проблематику.
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-14/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

2.

На основу члана 39. став 2. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 348а. став 1. Закона о стварним
правима „Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и
60/15), и члана 37. став 2. тачка 13. Статута
општине Модрича ("Службени гласник
општине Модрича", број: 5/17), Скупштина
општине Модрича на 23. сједници одржаној
28.02.2019. године д о н о с и

ОДЛУКУ

о заснивању права грађења на објектима
изграђеним на земљишту у власништву
општине Модрича
Члан 1.
У складу са Протоколом потписаним
10.07.2018. године са Развојним програмом
Уједињених народа,општина Модрича је
преузела обавезу провођења одређених
активности везаних за Програм за опоравак
од поплава- стамбено збрињавање.
У циљу изналажења трајног стамбеног
рјешења за породице чији су домови
уништени у клизиштима и поплавама у 2014.
години, заснива се право грађења на
објектима изграђеним на земљишту у
власништву општине Модрича како слиједи:
-

-

на објекту изграђеном на к.ч. 589/147
уписане у п.л. број: 68/181 к.о.
Добриња, посјед СО Модрича са
дијелом 1/1 површине 994 м², што по
старом премјеру одговара к.ч. 333/11
уписано у з.к. уложак број: 5693. –
власништво општине Модрича са
дијелом 1/1, заснива се право грађења у
корист
Кузмановић
Сретка
из
Копривнске Требаве;
на објекту изграђеном на к.ч. 589/145
уписане у п.л. број: 68/181 к.о.
Добриња, посјед СО Модрича са
дијелом 1/1 површине 1015 м² што по
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старом премјеру одговара к.ч. 333/9
уписано у з.к. уложак број: 5693. –
власништво општине Модрича
са
дијелом 1/1 заснива се право грађења у
корист
Марковић Мирослава
из
Врањака;
на објекту изграђеном на к.ч. 589/94
уписане у п.л. број: 68/181 к.о.
Добриња, посјед СО Модрича са
дијелом 1/1 површине 981 м² што по
старом премјеру одговара к.ч. 347/3
уписано у з.к. уложак број: 5693
власништво општине Модрича са
дијелом 1/1 заснива се право грађења у
корист Николић Љубомира из Дугог
Поља ;
на објекту изграђеном на к.ч. 589/169
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. 393/6
уписано у з.к. уложак број: 625
власништво општине Модрича са
дијелом 1/1 заснива се право грађења у
корист Петровић Стане из Требаве ;
на објекту изграђеном на к.ч. 589/171
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. 393/8
уписано у з.к. уложак број: 625
власништво општине Модрича са
дијелом 1/1 заснива се право грађења у
корист Петровић Јулке из Копривнске
Требаве;
на објекту изграђеном на парцели к.ч.
589/170 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. 393/7
уписано у з.к. уложак број: 625
власништво општине Модрича са
дијелом 1/1 заснива се право грађења у
корист Батарило Слободана из Дугог
Поља и
на објекту изграђеном на парцели к.ч.
589/168 уписане у п.л. број: 68/181 к.о.
Добриња, посјед СО Модрича са
дијелом 1/1 површине 602 м² што по
старом премјеру одговара к.ч. 393/5
уписано у з.к. уложак број: 625
власништво општине Модрича са
дијелом 1/1 заснива се право грађења у
корист Петрашевић Ђорђа из Јасеница.
Члан 2.
Право грађења се заснива без накнаде.
Право грађења на изграђеном објекту
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ће се засновати уз услов да корисник започне
користити стамбену јединицу у року од 10
дана од дана потписивања предуговора,
односно да у периоду од 24 мјесеца од дана
потписивања предуговора (пробни период),
корисник
(укључујући
чланове
његовог/њеног домаћинства) континуирано
користи стамбену јединицу у складу са
условима
који
ће
се
прописати
предуговором.
Након истека пробног периода из
претходног става са корисницима из члана 1.
ове одлуке закључиће се уговори о
заснивању права грађења на изграђеном
објекту.
Члан 3.
Уколико се не испуне прописани услови
из члана 2. став 2. ове одлуке за заснивање
права грађења на изграђеним објектима,
oпштина Модрича задржава право да
стамбену
јединицу
додијели
другом
кориснику у складу са Одлуком о оснивању,
управљању, располагању и кориштењу
стамбеног фонда уз примјену принципа
социјалног становања („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/15).
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине, а у
његовој одсутности замјеник начелника, да
на основу ове одлуке закључи предуговоре
са корисницима из члана 1. ове одлуке,
којима ће се омогућити кориштење објеката
током времена провјеравања, те детаљније
регулисати права и обавезе уговорних
страна.
Овлашћује се начелник општине, а у
његовој одсутности замјеник начелника , да
након
истека
периода
провјеравања
испуњености услова из члана 2. став 2. ове
одлуке, закључи уговоре о заснивању права
грађења на изграђеним објектима са
корисницима из члана 1. ове одлуке, којима
ће се детаљније регулисати права и обавезе
уговорних
страна,
а
по
претходно
прибављеном мишљењу Правобранилаштва
РС.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном
Гласнику општине Модрича".
Ступањем на снагу ове одлуке ставља
се ван снаге Одлука о заснивању права
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грађења уз раскидни услов на земљишту у
власништву Општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број:10/18)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-15/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

3.
На основу члана 39. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, 97/16), члана 12. став 1.
Закона о
легализацији бесправно
изграђених објеката („Службени гласник
Републике Српске“, 62/18) и члана 37.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17),
Скупштина општине Модрича
на 23.
сједници одржаној дана 28.02.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о субвенцији трошкова накнаде за
уређење градског грађевинског
земљишта, ренте и накнаде за
легализацију у поступку легализације
бесправно изграђених објеката на
подручју општине Модрича
Члан 1.
Овом одлуком уређују се субвенције
трошкова накнаде за уређење градског
грађевинког земљишта , ренте и накнаде за
легализацију у поступку легализације
бесправно
изграђених
индивидуалних
стамбених и индивидуалних стамбенопословних објеката бруто грађевинске
површине до 200 м2 , осим сложених
објеката у смислу Закона о уређењу простора
и грађењу, висина субвенције, лица која
остварују право на субвенције и начин
плаћања накнада у поступку легализације.
Члан 2.
(1)
Инвеститор
или
власник
бесправно изграђеног
индивидуалног
стамбеног
и индивидуалног
стамбенопословног
објекта бруто грађевинске
површине до 200 м2 , осим сложених
објеката у смислу Закона о уређењу простора
и грађењу, у поступку легализације може
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остварити право на субвенцију трошкова
обрачунате накнаде за уређење градског
грађевинcког земљишта , ренте и накнаде за
легализацију уколико има статус :
1) лица које се налази у стању социјалне
потребе, а која су примаоци новчане
помоћи у складу са прописима о
социјалној заштити,
2) породице погинулих бораца,
3) ратног војног инвалида I или II
категорије, односно ако је инвеститор
члан
њиховог
породичног
домаћинства ,
4) цивилног лица са инвалидитетом која
су потпуно зависна од помоћи и његе
другог лица и лица која су
дјелимично зависна од помоћи и његе
другог лица,
5) борца,
6) ратног војног инвалида од III до Х
категорије,
7) жене жртве рата.
(2) Право на субвенцију трошкова
накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, ренте и накнаде за легализацију
по основу статуса из става 1. овог члана
може
остварити
лице
у
поступку
легализације објекта којим трајно рјешава
своје стамбено питање и стамбено питање
чланова породичног домаћинства и које има
пребивалиште
на
подручју
општине
Модрича до дана ступања на снагу Закона о
легализацији бесправно изграђених објеката
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 62/18).
(3) Услов из претходног става инвеститор
односно власник изграђеног објекта доказује
увјерењем о пребивалишту и увјерењем
надлежног органа за послове премјера и
катастра непокретности, да он или члан
породичног домађинства нема у власништву
другу непокретност на подручју општине
Модрича.
Члан 3.
(1) Инвеститор или власник бесправно
Изграђеног објекта статус лица из члана 2.
Доказује:
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1) увјерењем надлежног центра за
социјални рад да се лице налази у стању
социјалне потребе и да је прималац новчане
помоћи у складу са прописима о социјалној
заштити
2)
увјерењем
органа
управе
надлежног за послове борачко- инвалидске
заштите, да се ради о лицу које има статус
члана породице погинулог борца,
3)
увјерењем
органа
управе
надлежног за послове борачко- инвалидске
заштите,
да се ради о ратном војном
инвалиду I или II категорије, односно да је
инвеститор члан њиховог породичног
домаћинства ,
4) увјерењем надлежног центра за
социјални рад да се ради о цивилном лицу
са инвалидитетом које је потпуно зависно од
помоћи и његе другог лица и лицу које је
дјелимично зависна од помоћи и његе
другог лица,
5)
увјерењем
органа
управе
надлежног за послове борачко- инвалидске
заштите да лице има статус борца,
6)
увјерењем
органа
управе
надлежног за послове борачко- инвалидске
заштите,
да се ради о ратном војном
инвалиду од III до Х категорије,
7)
увјерењем
органа
управе
надлежног за послове борачко- инвалидске
заштите да лице има статус жене жртве рата.
(2) Увјерење из претходног става
може бити старије од шест мјесеци.

не

Члан 4.
(1) Трошкови накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта , ренте и
накнаде за легализацијуи субвенционишу се
у износу од:
1) 100 % - породице погинулих бораца ,
ратни војни инвалиди
I или II
категорије, односно ако је инвеститор
члан
њиховог
породичног
домаћинства ,
2) 90% - борци I или II категорије,
ратни војни инвалиди од III до V
категорије, жене жртве рата и
цивилна лица са инвалидитетом која
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су потупно зависна од помођи и његе
другог лица ,
3) 80 % - борци од III до VII категорије;
ратни војни инвалиди од VI до X
категорије;
цивилна
лица
са
инвалидитетом која су дјелимично
зависна од помођи и његе другог
лица,
4) 70 % -лица која се налазе у стању
социјалне потребе а која су примаоци
новчане помоћи у складу са
прописима о социјалној заштити.
(2) Уколико инвеститор или власник
бесправно изграђеног објекта испуњава
услове за остваривање права на субвенцију
трошкова накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта,ренте и накнаде за
легализацијуи по више основа, може
оставрити право само по једном основу који
је повољнији.
Члан 5.
(1) Право на субвенцију трошкова и
износ субвенције утврђују се рјешењем о
обрачуну накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта и ренте за
легализацију објекта.
(2) Рјешење из става 1. овог члана по
службеној дужности доноси орган јединице
локалне самоуправе надлежан за стамбено
комуналне послове након
што орган
надлежан за издавање накнадне грађевинске
дозволе утврди да су испуњени сви други
услови за легализацију и достави потребне
податне за обрачун накнада.
(3) Рјешење о обрачуну накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта и
ренте у поступку легализацију објекта
садржи :
1) врсту и износ накнаде у поступку
легализације објекта ,
2) висину субвенционисаног износа за
категорије лица из члана 2. ове одлуке
3) износ накнаде коју је дужан да
плати инвеститор или власник објекта који је
предмет легализације .
Члан 6 .
(1) Накнаду за

уређење градског
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грађевинског земљишта, ренту и накнаду за
легализацију инвеститор односно власник
објекта који је предмет легализације може
платити у цјелокупном износу или на рате у
складу са Одлуком о уређењу простора и
грађевинском
земљишту
(„Службени
гласник општине Модрича “, број 4/16).
(2) Лица која су остварила право на
субвенцију у складу са одредбама ове
одлуке обавезна су преостали износ накнада
платити у цјелокупном износу.
Члан 7 .
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-16/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

4.
На основу члана 18. 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) и
члана 37. став 2. тачка 34. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број: 5/17), Скупштина општине
Модрича на 23. редовној сједници одржаној
дана 28.02.2019. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности директора Јавне
здравствене установе
„Дом здравља“ Модрича
1. Др Срђан Давидовић, специјалиста
породичне медицине из Модриче, разрјешава
се дужности директора Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Модрича због:
а) Неподношења Извјештаја о раду
Јавне здравствене установе „Дом здравља“
Модрича за 2017. годину, иако је према
закључку Скупштине општине Модрича то
морао учинити;
б) Недостављања Правилника о
организацији и систематизацији радних
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мјеста на сагласност начелнику који је
враћен на дораду;
в) Недостављања Програма рада за
2019. годину који је враћен са скупштинске
расправе у децембру 2018. године на дораду;
г) Нарушених међуљудских односа у
Јавној здравственој установи „Дом здравља“
Модрича;
д) Незаконито именовање, односно
постављање на мјесто замјеника директора,
лица које по стручној спреми не испуњава
нормиране услове у погледу стручне спреме,
чиме је прекршио Статут и Правилник о
систематизацији радних мјеста.
2. Разрјешење се врши са 28.02.2019.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Др Срђан Давидовић, специјалиста
породичне медицине именован је за
директора Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Модрича, Рјешењем Скупштине
општине Модрича број: 01-111-106/17 од
13.11.2017. године.
Дана 26.02.2019. године, Клуб
одборника СНСД-а доставио је Скупштини
општине приједлог да се на сједници
Скупштине општине која ће се одржати
28.02.2019. године у дневни ред сједнице
уврсте нове тачке дневног реда, и то:
- Разрјешење директора ЈЗУ „Дом
здравља“ Модрича,
- Избор
вршиоца
дужности
директора ЈЗУ „Дом здравља“
Модрича,
- Приједлог
закључка
о
примопредаји дужности директора
ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича.
У образложењу приједлога да се на
дневни ред сједнице скупштине стави тачка
„Разрјешење директора ЈЗУ Дом здравља
Модрича“, клуб одборника СНСД-а је навео:
1. Не подношења Извјештаја о раду
Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Модрича за 2017. годину,
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иако је према закључку Скупштине
општине Модрича то морао учинити;
2. Не достављања
Правилника о
организацији
и
систематизацији
радних
мјеста
на
сагласност
начелнику који је враћен на дораду;
3. Не достављања Програма рада за
2019. годину који је враћен са
скупштинске расправе у децембру
2018. године на дораду;
4. Нарушени међуљудски односи у
Јавној здравственој установи „Дом
здравља“ Модрича;
5. Незаконито именовање, односно
постављање на мјесто замјеника
директора, лица које по стручној
спреми не испуњава нормиране
услове у погледу стручне спреме,
чиме је прекршио Статут и
Правилник о систематизацији радних
мјеста.
Дана 26.02.2019. године предсједник
Скупштине
општине
прослиједио
је
приједлог
клуба
одборника
СНСД-а
начелнику
општине,
ради
припреме
материјала, од стране надлежног одјељења
као обрађивача, за нове тачке дневног реда.
На сједници одржаној 28.02.2019.
године Скупштина општине је прихватила да
се на дневни ред 23. редовне сједнице уврсти
и тачка „Разрјешење директора ЈЗУ Дом
здравља Модрича“.
Комисија за избор и именовање на
својој сједници одржаној дана 28.02.2019.
године заузела је једногласан став да
предложи скупштини да се изјасни о овом
приједлогу рјешења, те да ће оно бити
објављено у службеном гласнику уз
мишљење надлежног министарства, за које је
комисији потврђено да је припремљено од
стране министра.
На основу напријед наведеног,
Скупштина општине Модрича је на 23.
сједници одржаној 28.02.2019. 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
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Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-8/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

5.
На основу члана 18. 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 4. став 2. 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 23. редовној сједници
одржаној дана 28.02.2019. године, донијела
је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Модрича
1. Дарко Стефановић, дипломирани
економиста из Модриче, именује се за
вршиоца
дужности
директора
Јавне
здравствене установе „Дом здравља“
Модрича почев од 28.02.2019. године.
2. Именовање из тачке 1. врши се до
окончања поступка јавне конкуренције и
коначног избора и именовања директора
јавне здравствене установе, а најдуже на
период од 60 (шездесет) дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Скупштина општине Модрича на
сједници одржаној дана 28.02.2019. године,
донијела је Рјешење о разрјешењу дужности
директора Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Модрича.
Како је мјесто директора Јавне
здравствене установе „Дом здравља“
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Модрича остало упражњено било је
неопходно именовати вршиоца дужности
директора, до окончања поступка јавне
конкуренције и коначног избора и
именовања директора јавне здравствене
установе, а најдуже на период од 60
(шездесет) дана.
Комисија за избор и именовање на
својој сједници одржаној дана 28.02.2019.
године заузела је став да предложени
кандидат испуњава услове за вршиоца
дужности директора, а који су предвиђени
Статутом ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича, те да
се што хитније затражи мишљење надлежног
министартсва за ово именовање.
На основу напријед наведеног
Скупштина општине Модрича је на 23.
редовној сједници одржаној дана 28.02.2019.
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: 01-111-9/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

6.
На основу члана 16. став 1. и 6. Закона
о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 37. став 2. тачка 34.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17), и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5-1/18 од 18.02.2019. године, Скупштина
општине Модрича на 23. редовној сједници
одржаној дана 28.02.2019. године, донијела
је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне установе Центар
за социјални рад Модрича
1. Милан (Симо) Брадашевић, дипл.
економиста из Модриче, разрјешава се
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дужности
вршиоца
дужности
члана
Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Модрича.
2. Разрјешење се врши са 28.02.2019.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Милан Брадашевић, дипл. економиста
из Модриче, именован је за вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈУ Центар
за социјални рад Модрича, рјешењем
Скупштине општине Модрича број: 01-11175/18 од 27.12.2018. године, до окончања
поступка јавне конкуренције и коначног
избора и именовања члана Управног одбора
ЈУ Центар за социјални рад Модрича, а
најдуже на период од 60 дана.
С обзиром да је поступак јавне
конкуренције завршен, било је неопходно
утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу
вршиоца дужности како би се могло
извршити
коначно
именовање
члана
управног одбора ове јавне установе.
Својим актом број: 02-022-158-5-1/18
од 18.02.2019. године, Начелник општине
као овлаштени предлагач, предложио је
разрјешење Милана Брадашевића на мјесто
вршиоца дужности члана управног одбора у
ЈУ Центар за социјални рад Модрича.
На основу напријед наведеног,
Скупштина општине Модрича је на 23.
сједници одржаној 28.02.2019. 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: 01-111-10/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________
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7.
На основу члана 16. став 1. и 6. Закона
о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 37. став 2. тачка 34.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17), и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5-1/18 од 18.02.2019. године, Скупштина
општине Модрича на 23. редовној сједници
одржаној дана 28.02.2019. године, донијела
је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Модрича
1. Новак Јовић, дипл. економиста из
Модриче, разрјешава се дужности вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља“ Модрича.
2. Разрјешење се врши са 28.02.2019.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Новак Јовић, дипл. економиста из
Модриче, именован је за вршиоца дужности
члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“
Модрича, рјешењем Скупштине општине
Модрича број: 01-111-73/18 од 27.12.2018.
године, до окончања поступка јавне
конкуренције и коначног избора и
именовања члана Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља“ Модрича, а најдуже на период од
60 дана.
С обзиром да је поступак јавне
конкуренције завршен, било је неопходно
утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу
вршиоца дужности како би се могло
извршити
коначно
именовање
члана
управног одбора ове јавне здравствене
установе.
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Страна-9

Својим актом број: 02-022-158-5-1/18
од 18.02.2019. године, Начелник општине
као овлаштени предлагач, предложио је
разрјешење Новака Јовића на мјесто
вршиоца дужности члана управног одбора у
ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича.
На основу напријед наведеног,
Скупштина општине Модрича је на 23.
сједници одржаној 28.02.2019. 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: 01-111-11/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

8.
На основу члана 16. став 1. и 6. Закона
о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 37. став 2. тачка 34.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17), и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5-1/18 од 18.02.2019. године, Скупштина
општине Модрича на 23. редовној сједници
одржаној дана 28.02.2019. године, донијела
је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности члана
Управног одбора
Јавне установе Туристичка организација
„Модрича“ Модрича
1.
Ново
Благојевић,
дипл.
политиколог из Модриче, разрјешава се
дужности
вршиоца
дужности
члана
Управног
одбора
ЈУ
Туристичка
организација „Модрича“ Модрича.
2. Разрјешење се врши са 28.02.2019.
године.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Ново Благојевић, дипл. политиколог
из Модриче, именован је за вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈУ
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича, рјешењем Скупштине општине
Модрича број: 01-111-74/18 од 27.12.2018.
године, до окончања поступка јавне
конкуренције и коначног избора и
именовања члана Управног одбора ЈУ
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича, а најдуже на период од 60 дана.
С обзиром да је поступак јавне
конкуренције завршен, било је неопходно
утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу
вршиоца дужности како би се могло
извршити
коначно
именовање
члана
управног одбора ове јавне установе.
Својим актом број: 02-022-158-5-1/18
од 18.02.2019. године, Начелник општине
као овлаштени предлагач, предложио је
разрјешење Нове Благојевића на мјесто
вршиоца дужности члана управног одбора у
ЈУ Туристичка организација „Модрича“
Модрича.
На основу напријед наведеног,
Скупштина општине Модрича је на 23.
сједници одржаној 28.02.2019. 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: 01-111-12/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

9.
На основу члана 73. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15),
члана 16. став 1. и 6. Закона о систему јавних

петак, 01. март 2019.

служби (''Службени гласник Републике
Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), члана
37. Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'', број: 5/17) и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5/18 од 18.02.2019. године, Скупштина
општине Модрича, на 23. редовној сједници
одржаној 28.02.2019. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању једног члана Управног
одобра Јавне установе Центар за
социјални рад Модрича
1. Милан (Симо) Брадашевић, дипл.
економиста из Модриче, именује се за члана
Управног одобра Јавне установе Центар за
социјални рад Модрича, почев од 28.02.2019.
године.
2. Именовање из тачке 1. врши се на
период трајања мандата Управног одобра
Јавне установе Центар за социјални рад
Модрича, тј. до 13.11.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Скупштина општине Модрича, на 22.
редовној сједници одржаној дана 27.12.2018.
године, донијела је Одлуку о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Скупштина
општине Модрича број: 01-022-158/18.
Јавни конкурс објављен је у дневном
листу „Глас Српске“ дана 18.01.2019. године
и ''Службеном гласнику Републике Српске''
број 1/19 дана 11.01.2019. године. Поступак
по Јавном конкурсу спровела је Комисија за
избор коју је именовао Начелник општине
рјешењем број: 02-111-7/19 од 30.01.2019.
године.
По расписаном јавном конкурсу
благовремено се пријавио један кандидата и
то: Милан Брадашевић из Модриче
Комисија за избор је утврдила да
кандидат Милан Брадашевић испуњава
законом и Јавним конкурсом прописане
опште и посебне услове, да је доставио
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потпуну документацију тражену конкурсом
и са истим је дана 12.02.2019. године
обавила интервју и извршила оцјењивање
кандидата.
Након обављеног интервјуа и оцјене
кандидата Комисија је сачинила Извјештај о
спроведеном поступку по јавном конкурсу и
исти доставила Начелнику општине као
законом овлаштеном предлагачу чланова
управног одбора.
Начелник
општине
је
сходно
достављеном Извјештају, а на основу члана
16. став. 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о именовању
Милана Брадашевића за члана Управног
одбора ЈУ Центар за социјални рад Модрича
и предложио Скупштини доношење истог.
На основу напријед наведеног и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5/18 од 18.02.2019., Скупштина општине
Модрича, на 23. редовној сједници одржаној
дана 28.02.2019. године донијела је рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и
против истог не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-13/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

10.
На основу члана 73. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15),
члана 16. став 1. и 6. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике
Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), члана
37. Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'', број: 5/17) и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5/18 од 18.02.2019. године, Скупштина
општине Модрича, на 23. редовној сједници
одржаној 28.02.2019. године, донијела је:
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању једног члана Управног
одобра Јавне здравствене установе Дом
здравља Модрича
1. Новак Јовић, дипл. економиста из
Модриче, именује се за члана Управног
одобра Јавне здравствене установе Дом
здравља Модрича, почев од 28.02.2019.
године.
2. Именовање из тачке 1. врши се на
период трајања мандата Управног одобра
Јавне здравствене установе Дом здравља
Модрича, тј. до 13.11.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Скупштина општине Модрича, на 22.
редовној сједници одржаној дана 27.12.2018.
године, донијела је Одлуку о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Скупштина
општине Модрича број: 01-022-158/18.
Јавни конкурс објављен је у дневном
листу „Глас Српске“ дана 18.01.2019. године
и ''Службеном гласнику Републике Српске''
број 1/19 дана 11.01.2019. године. Поступак
по Јавном конкурсу спровела је Комисија за
избор коју је именовао Начелник општине
рјешењем број: 02-111-7/19 од 30.01.2019.
године.
По расписаном јавном конкурсу
благовремено су се пријавила два кандидата
и то: Новак Јовић и Ново Благојевић.
Комисија за избор је утврдила да
кандидати Новак Јовић и Ново Благојевић
испуњавају законом и Јавним конкурсом
прописане опште и посебне услове, да су
доставили потпуну документацију тражену
конкурсом и са истима је дана 12.02.2019.
године
обавила
интервју,
извршила
оцјењивање кандидата и сачинила ранг
листу.
Након обављеног интервјуа и оцјене
кандидата Комисија је сачинила Извјештај о
спроведеном поступку по јавном конкурсу са
ранг листом према којој су рангирани
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кандидати: 1. Новак Јовић и 2. Ново
Благојевић и исти доставила Начелнику
општине
као
законом
овлаштеном
предлагачу чланова управног одбора.
Начелник
општине
је
сходно
достављеном Извјештају, а на основу члана
16. став. 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о именовању
Новака Јовића за члана Управног одбора ЈЗУ
„Дом здравља“ Модрича и предложио
Скупштини доношење истог.
На основу напријед наведеног и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5/18 од 18.02.2019., Скупштина општине
Модрича, на 23. редовној сједници одржаној
дана 28.02.2019. године донијела је рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и
против истог не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-14/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

11.
На основу члана 73. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15),
члана 16. став 1. и 6. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике
Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), члана
37. Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'', број: 5/17) и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5/18 од 18.02.2019.године, Скупштина
општине Модрича, на 23. редовној сједници
одржаној 28.02.2019. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању једног члана Управног
одобра Јавне установе Туристичка
организација „Модрича“ Модрича
1.
Ново
Благојевић,
дипл.
политиколог из Модриче, именује се за
члана Управног одобра Јавне установе
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича, почев од 28.02.2019. године.
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2. Именовање из тачке 1. врши се на
период трајања мандата Управног одобра
Јавне установе Туристичка организација
„Модрича“ Модрича, тј. до 24.02.2021.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Скупштина општине Модрича, на 22.
редовној сједници одржаној дана 27.12.2018.
године, донијела је Одлуку о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Скупштина
општине Модрича број: 01-022-158/18.
Јавни конкурс објављен је у дневном
листу „Глас Српске“ дана 18.01.2019. године
и ''Службеном гласнику Републике Српске''
број 1/19 дана 11.01.2019. године. Поступак
по Јавном конкурсу спровела је Комисија за
избор коју је именовао Начелник општине
рјешењем број: 02-111-7/19 од 30.01.2019.
године.
По расписаном јавном конкурсу
благовремено се пријавио један кандидата и
то: Ново Благојевић из Модриче.
Комисија за избор је утврдила да
кандидат Ново Благојевић испуњава законом
и Јавним конкурсом прописане опште и
посебне услове, да је доставио потпуну
документацију тражену конкурсом и са
истим је дана 12.02.2019. године обавила
интервју и извршила оцјењивање кандидата.
Након обављеног интервјуа и оцјене
кандидата Комисија је сачинила Извјештај о
спроведеном поступку по јавном конкурсу и
исти доставила Начелнику општине као
законом овлаштеном предлагачу чланова
управног одбора.
Начелник
општине
је
сходно
достављеном Извјештају, а на основу члана
16. став. 6. Закона о систему јавних служби,
утврдио Приједлог рјешења о именовању
Нове Благојевића за члана Управног одбора
ЈУ Туристичка организација „Модрича“
Модрича
и
предложио
Скупштини
доношење истог.
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На основу напријед наведеног и
приједлога Начелника општине број: 02-022158-5/18 од 18.02.2019., Скупштина општине
Модрича, на 23. редовној сједници одржаној
дана 28.02.2019. године донијела је рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и
против истог не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-15/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

12.
На основу члана 155. Закона о статусу
службеника и намјештеника у органима
јединице локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Српске'', број 97/16) и
члана 37. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'',
број: 5/17) Скупштина општине Модрича, на
својој 23. редовној сједници, одржаној дана
28.02.2019. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
предсједника и два члана
Одбора за жалбе општине Модрича
1. Разрјешавају се дужности вршиоци
дужности предсједника и два члана Одбора
за жалбе општине Модрича у сљедећем
саставу:
1) Виолета Видовић, дипломирани
правник – предсједник,
2) Боро Мандић, дипломирани
правник – члан,
3) Драшко Латиновић, дипломирани
правник - члан.
2. Разрјешење се врши са 28.02.2019. године.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Рјешењем
Скупштине
општине
Модрича број: 01-111-29/18 од 19.06.2018.
године, именовани су вршиоци дужности

Број 1
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предсједника и два члана Одбор за жалбе
општине Модрича у сљедећем саставу:
Виолета Видовић дипломирани правник –
предсједник, Боро Мандић дипломирани
правник – члан и Драшко Латиновић
дипломирани правник – члан, са почетком
мандата од 20.06.2018. године, до окончања
поступка именовања Одбора за жалбе, а
најдуже на период од 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу
за избор предсједника и два члана Одбора за
жалбе Општине Модрича окончан, створене
су правне претпоставке за коначно
именовање предсједника и два члана Одбора
за жалбе и разрјешење досадашњих вршиоца
дужности .
Скупштина општине Модрича на
својој 23. редовној сједници одржаној дана
28.02.2019. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не
може се уложити жалба, али се може у року
од 30 дана од дана достављања, тужбом
покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-16/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

13.
На основу члана 155. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16) и члана 37. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'',
број: 5/17) Скупштина општине Модрича, на
својој 23. редовној сједници, одржаној дана
28.02.2019. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и два члана
Одбора за жалбе општине Модрича
1. За предсједника и два члана Одбора за
жалбе општине Модрича, почев од
28.02.2019. године именују се:
1) Бојан Видић, дипломирани правник
из Модриче – предсједник,

Страна - 14 Број 1
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2) Ведран Ђурђевић, дипломирани
правник из Шамца – члан,
3) Огњен Суботић, дипломирани
правник из Дервенте - члан.
2. Предсједник и два члана Одбора за жалбе
општине Модрича из тачке 1. овог рјешења
именују се на период од 4 (четири) године.
3.Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Скупштина општине Модрича, на 20.
редовној сједници одржаној дана 20.11.2018.
године, донијела је Одлуку о поновном
расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање предсједника и два члана Одбора
за жалбе општине Модрича број: 01-022118/18
(''Службени
гласник
општине
Модрича'', број: 9/18).
Поновни Јавни конкурс објављен је у
дневном листу „Глас Српске“ дана
28.11.2018. године и „Службеном гласнику
Републике Српске“ дана 18.12.2018. године.
За спровођење поновног Јавног
конкурса Скупштина општине је именовала
комисију од пет чланова рјешењем број: 01111-41/18 од 20.11.2018. године (''Службени
гласник општине Модрича'', број: 9/18) и
рјешењем о измјени рјешења број: 01-11151/18 од 11.12.2018. године (''Службени
гласник општине Модрича'', број: 10/18).
На првој сједници комисије, када су
се отварале коверте пристиглих пријава
кандидата, и на другој сједници када се
обављао интервју и вршило бодовање
кандидата, био је одсутан по један члан
именоване комисије, тако да је комисија
спровела поновни јавни конкурс за избор и
именовање предсједника и два члана Одбора
за жалбе општине Модрича у саставу од
четири члана.
Поновни Јавни конкурс за избор и
именовање предсједника и два члана Одбора
за жалбе општине Модрича је затворен дана
03.01.2019. године.
По расписаном јавном конкурсу
благовремено се пријавило шест кандидата и
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то: Видић Бојан из Модриче, Суботић Огњен
из Дервенте, Ђурић Милош из Модриче,
Рађеновић
Споменка
из
Приједора,
Ђурђевић Ведран из Шамца и Рамић Амер из
Брчко Дистрикта.
Комисија за спровођење поновног
Јавног конкурса је утврдила да кандидати
испуњавају законом и поновним Јавним
конкурсом прописане опште и посебне
услове,
да
су
доставили
потпуну
документацију тражену конкурсом и са
истима је дана 01.02.2019. године обавила
интервју, извршила бодовање кандидата и
сачинила ранг – листу: Бојан Видић – 60
бодова, Ведран Ђурђевић – 60 бодова, Огњен
Суботић – 59 бодова, Милош Ђурић – 58
бодова, Амер Рамић – 54 бода, док се
кандидат Споменка Рађеновић није одазвала
на заказани интервју на који је уредно и
благовремено позвана писменим путем.
Након обављеног интервјуа и оцјене
кандидата Комисија је дана 06.02.2019.
године сачинила Извјештај о проведеном
поновном Јавном конкурсу за избор и
именовање предсједника и два члана Одбора
за жалбе општине Модрича број: 01-022-1886/18 и исти доставила предсједнику
скупштине дана 12.02.2019. године.
На основу напријед наведеног,
Скупштина општине Модрича, на 23.
редовној сједници одржаној дана 28.02.2019.
године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и
против истог не може се уложити жалба, али
се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана
од дана достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-17/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

14.
На основу члана 5. Правилника о
поступку
утврђивања
смрти
лица
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 65/10) и члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
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Модрича“, број: 5/17), Скупштина општине
Модрича на 23. редовној сједници одржаној
дана 28.02.2019. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности љекара
мртвозорника за подручје општине
Модрича
I
Др Радојка Савић, специјалиста
породичне медицине и др Младен Стајић,
доктор опште медицине, разрјешавају се
дужности љекара мртвозорника за подручје
општине Модрича, због подношења оставки.
II
Разрјешење се врши са 28.02.2019.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-18/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

15.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извода из записника са 22. редовне сједнице,
Скупштина општине Модрича на 23.
редовној сједници одржаној дана 28.02.2019.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извод из записника са 22.
редовне сједнице Скупштине општине
Модрича.
II
Извод из записника из тачке I чини
саставни дио овог закључка.

Страна-15

III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-11/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

16.
На основу члана 47. 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 23. редовној сједници
одржаној дана 28.02.2019. године, донијела
је:
ЗАКЉУЧАК

III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношња, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

Број 1

I
Задужује се Комисија за примопредају
дужности између именованих лица у Јавној
здравственој
установи
„Дом
здравља“ Модрича да у складу са одредбама
Закона
о локалној самоуправи, које
регулишу примопредају дужности између
именованих, односно постављених лица,
изврши примопредају дужности између
именованог вршиоца дужности директора и
директора који предаје дужност у овој Јавној
здравственој установи.
II
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-12/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

17.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду Скупштине општине
Модрича за 2018. годину, Скупштина
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општине Модрича на 23. редовној сједници
одржаној 28.02.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду Скупштине
општине Модрича за 2018. 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: 01-022-13/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

18.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја
о
реализацији
Програма
капиталних улагања у 2018. години,
Скупштина општине Модрича на 23.
редовној сједници одржаној 28.02.2019.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о реализацији
Програма капиталних улагања у 2018.
години.
II
Извјештај из тачке I, чини саставни дио
овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-17/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

19.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Програма капиталних улагања на подручју
општине Модрича за 2019. годину,
Скупштина општине Модрича на 23.
редовној сједници одржаној 28.02.2019.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
(1) Усваја се Програм капиталних
улагања на подручју општине Модрича за
2019. годину, а који је саставни дио овог
закључка.
(2) 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
инфраструктирне
активности
(приоритетно на асфалтирање улица у
мјесним заједницама Модрича 3, 4 и 5) које
ће бити потпуно извјесне за реализацију. О
извршеним преусмјеравањима Начелник
општине ће обавијестити Скупштину
општине.
(3) На страни 4. под тачком 12. умјесто
ријечи „Грајића“ треба да пише „Гајића“ и
под
тачком
16.
умјесто
ријечи
„Бусинско“ треба да пише „Бусанско“, на
страни 5. у првој напомени умјесто ријечи
„од 26 до 28“ треба да пише „од 27 до 29“.
(4) Уколико се обезбиједе додатна
средства за капитална улагања реализовати
сљедеће :
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- да се уклоне све бетонске баријере у
граду за несметан пролаз особа са
инвалидитетом;
- да се блокирају три паркинг мјеста у
граду како би се омогућио пролаз особама са
инвалидитетом. Та паркинг мјеста су код
солитера гдје излази пјешачка стаза од улаза
солитера на паркинг, ту је довољно
постављање металне баријере која ће
омогућити инвалидским колицима да прођу,
а аутомобилима не дозволити да се могу ту
паркирати, само знак није довољан. Друга
два паркинг мјеста су на паркингу код
Борова, са обадвије стране - и од Борова
пјешачки прилаз и са друге стране пјешачки
прилаз од парка;
- да се у Ријечанима постави улична
расвијета, барем у неком дијелу, пошто сад
немају нигдје уличну расвјету;
- да се на раскрсници Ријечани –
Таревци постави огледало како би се могло
лакше изаћи са пута из Ријечана;
- да се санира путна комуникација на
прилазу паркинг простору код солитера и
зграда у том простору у Модричи.
II
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-18/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.

На основу Одлуке о буџету општине
Модрича за 2019. годину („Службени
гласник општине Модрича“ број 11/18 од
31.12.2018. године), Начелник општине
подноси Скупштини општине
ПРОГРАМ
Капиталних улагања на подручју
општине Модрича за 2019. годину
На основу сталне потребе за
уређењем и одржавањем објеката комуналне
инфраструктуре на подручју општине
Модрича и у складу са расположивим
средствима
у буџету, предлаже се

Број 1

Страна-17

задовољавање основних потреба грађана и
локалне заједнице у цјелини.
Претпоставка одрживом приступу
планирања буџета, те адекватној пројекцији
будућих потреба на нивоу локалне заједнице,
јесте предвиђање трошкова капиталних
улагања у оквиру Програма капиталних
улагања.
Овај
програм
омогућава
координацију између годишњег буџета и
буџета за капиталне пројекте, њихову
евалуацију и одређивање приоритета, те
уважавање мишљења јавности у погледу
јавних инвестиција.
Како активности ове врсте захтијевају
постојање одређених претпоставки као што
су исказане потребе, планирана буџетска
средства, дефинисане тендерске процедуре,
пројектно – техничка документација,
динамика радова и рокови, комплетан план
улагања у инфраструктуру, разлог је да се
што је прије могуће овај план размотри и
усвоји у скупштинској процедури, да би
радови у цијелост могли отпочети.
Када је ријеч о извршавању обавезних
функција сваке локалне заједнице чија је
надлежност, између осталог, изградња и
уређење простора у циљу усклађивања
потреба становништва за становањем, радом
и стварањем претпоставки за развој
општине, Законом о локалној самоуправи,
Законом о уређењу простора и грађењу,
Законом о комуналним дјелатностима,
Законом о грађевинско земљишту, Законом о
јавним путевима и другим законским и
подзаконским актима утврђен је ниво
обавеза општине да учествује у изградњи и
уређењу простора.
Потребе наше локалне заједнице у
овој области утврђене су Урбанистичким
планом „Модрича 2020.“, Регулационим
плановима, Стратешким планом економског
развоја општине Модрича, Одлуком о
локалним и некатегорисаним путевима и
другим актима, а средства за реализацију
послова предвиђена су Одлуком о буџету за
2018. годину.
Са становишта средстава која се
улажу у капиталне инвестиције, посебну
пажњу морамо обратити да та средства
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буду реална и остварива у овом тренутку
и усмјерити их само на неопходне и
приоритетне инвестиције.

ће се планиране инвестиције овим
Програмом финансирати и из средстава
грађана и министарстава.

Опрез у планирању капиталних
инвестиција је неопходан из разлога што се
наведена средства морају користити у оним
инвестицијама које ће најприје дати
резултате и у којима ће бити задовољена бар
минимална
компонента
развоја
и
задовољавање минималних комуналних
потреба.
Када је ријеч о појединачним
активностима, Програм садржи потребе
мјесних заједница за изградњом објеката
који ће служити потребама највећег броја
грађана. Иако су у почетној фази припреме
буџета за 2018. годину, мјесне заједнице
предложиле велики број инфраструктурних
пројеката, наглашавамо да укупна сума
исказаних захтјева и процијењена вриједност
таквих
улагања
увелико
превазилази
расположива средства и исти се не могу
реализовати у траженом обиму.
У случају позитивних економских
промјена поступиће се реализацији и осталих
предложених пројеката, а по приоритетима.

1. Ревизија
Регулационих
планова
„Модрича 1“ и „Предузетничка зона“
2. Прекривање
објекта
Борачке
организације Модрича у МЗ Модрича
1
3. Измјештање семафора са раскрснице
код „Паласа“ на мјесто укрштања
улица Видовданска и Милоша
Црњанског у МЗ Модрича 1
4. Асфалт. дијела крака улице М.Горког
(до ОШ Сутјеска) у МЗ Модрича 1
5. Асфалтирање дијела улице ПосавскоТребавског Одреда у МЗ Модрича 2
6. Изградња аутобуске надстрешнице у
МЗ Модрича 2
7. Изградња паркинга код ОШ Свети
Сава у МЗ Модрича 2
8. Асфалтирање улице Пионирска у МЗ
Модрича 3
9. Асфалтирање
дијела
улице
Омладинска у МЗ Модрича 3
10. Асфалтирање другог крака улице
Браће Југовић у МЗ Модрича 4
11. Асфалтирање дијела локалног пута
Симићи-Којићи у МЗ Ботајица
12. Изградња пута Гајића брдо-Гробље у
МЗ Врањак
13. Изградња кућице за воду у МЗ
Врањак
14. Асфалтирање кракова улице Добриња
VII у МЗ Добриња
15. Објекат на гробљу "Пепиште" у МЗ
Дуго Поље
16. Објекат на гробљу "Бусaнско" у МЗ
Дуго Поље
17. Асфалтирање пута Ненадићи у МЗ
Дуго Поље
18. Уређење зградње МЗ у МЗ Кладари
Горњи
19. Покривање капеле у МЗ Кладари
Доњи
20. Асфалтирање локалног пута у
засеоку Бргула у МЗ Копривна
21. Асфалтирање дијела пута у засеоку
Јовићи у МЗ Крчевљани
22. Уређење
центра
села
у
МЗ
Милошевац

Укупна буџетска средства која су
планирана
за
реализацију
Програма
капиталних улагања у 2019. години износе
330.000,00 КМ подијељена у двије групе:
1. Издаци за изградњу зграда и објеката
300.000,00 КМ
2. Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију зграда и објекта
30.000,00 КМ
_______________________________
 Укупан
капитални
330.000,00 КМ

буџет:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Набавка
грађевинских
објеката
планирана је у износу од 300.000,00 КМ из
властитих средстава општине Модрича, али
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23. Проширење мјесног гробља у МЗ
Милошевац
24. Изградња цјевастог пропуста у
Ждребану у МЗ Скугрић
25. Асфалтирање Стефановића сокака у
Гложику у МЗ Скугрић
26. Асфалтирање пута Острушко брдо у
МЗ Толиса
27. Асфалтирање дијела улица Светог
Илије, Свете Тројице и Студеничка у
МЗ Модрича 5
28. Изградња зграде од 15 станова у
оквиру
пројекта
„Затварање
колективних
и
алтернативних
смјештаја“
29. Изградња фискултурне сале у МЗ
Скугрић (Друга фаза)
Напомена:
Процијењени износ предложених
инвестиција превазилази планирани износ на
овој буџетској ставци, али недостајућа
средства
планирамо
обезбиједити
из
трансфера
од
стране
надлежних
министарстава Владе РС. Односно, пројекти
под редним бројевима од 27 до 29 (Изградња
зграда и објеката) су пројекти који су
аплицирани
према
Влади
РС,
Министарствима, донаторима... и искључиво
зависе од њихове реализације.
2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И
РЕКОНСТР. ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
1. Адаптација
зграде
на
гробљу
Амбариште у МЗ Врањак 1
2. Реконструкција платоа поред кафеа
„Chicco d’oro“ и према апотеци
„Mentha“ у МЗ модрича 2
3. Реконструкција
раскрснице
на
укрштању магистралног пута М-14.1,
регионалног пута Р-465 и улице
Таревачка у раскрсницу са кружним
током саобраћаја
4. Реконструкција кошаркашког терена
иза КСЦ-а у МЗ Модрича 1
5. Пресвлачење Берлинске улице у МЗ
Модрича 1
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Напомена:
Процијењени износ предложених
инвестиција превазилази планирани износ на
овој буџетској ставци, али недостајућа
средства
планирамо
обезбиједити
из
трансфера
од
стране
надлежних
министарстава Владе РС.Тј. пројекти под
редним бројевима 3,4 и 5 (инвестиционо
одржавање и реконструкција зграда и
објеката) су пројекти који су аплицирани
према
Влади
РС,
Министарствима,
донаторима... и искључиво завие од њихове
реализације.
Посебно
наглашавамо
да
је
програм капиталних улагања на подручју
општине Модрича за 2019. годину
предвиђен на бази Одлуке о буџету
општине Модрича за 2019. годину и
зависиће
искључиво од његовог
испуњења!
Чланом 5. Одлуке о извршењу буџета
општине
Модрича
за
2019.годину
(„Службени гласник општине Модрича“ број
11/17) 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.
_____________________________
20.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Локалног акционог плана за ре/интеграцију
БХ држављања који се враћају по основу
споразума о реадмисији на подручје
општине Модрича за период 2019.-2022.
године, Скупштина општине Модрича на 23.
редовној сједници одржаној дана 28.02.2019.
године, донијела је:
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ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана за
ре/интеграцију БХ држављања
који се враћају по основу споразума о
реадмисији на подручје општине Модрича за
период 2019.-2022. године
Члан 1.
Усваја се Локални акциони плана за
ре/интеграцију БХ држављања који се
враћају по основу споразума о реадмисији на
подручје општине Модрича за период 2019.2022. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Локални
акциони плана за ре/интеграцију БХ
држављања који се враћају по основу
споразума о реадмисији на подручје
општине Модрича за период 2019.-2022.
године.

петак, 01. март 2019.

погинулих бораца и ратних војних инвалида
у 2018. години, са освртом на материјално
издвајање општине Модрича, а која је
саставни дио овог Закључка.
(2) Наставити унапређивати сталну и
непосредну сарадњу са Општинском
борачком
организацијом
и
другим
удружењима из протеклог Одбрамбеноотаџбинског рата, мјесним борачким
организацијама и појединцима.
(3) Утврђена права Oпштинском
oдлуком о допунским правима бораца,
породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида у цијелости су испоштована.
(4) Општинску oдлуку 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 2019. годину.
II

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-19/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
__________________________________

21.
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 2018. години, са освртом на
материјално издвајање општине Модрича,
Скупштина општине Модрича на 23.
редовној сједници одржаној 28.02.2019.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
(1) Прихвата се Информација о
остваривању права бораца, породица

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-20/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
__________________________________

22.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду и дјеловању Цивилне
заштите у 2018. години, Скупштина општине
Модрича на 23. редовној сједници одржаној
28.02.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
(1) Усваја се Извјештај о раду и
дјеловању Цивилне заштите у 2018. години,
а који је саставни дио овог закључка;
(2) Општински штаб за ванредне
ситуације
Модрича
и
организациона
јединица цивилне заштите Модрича су
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реализовали планиране и остале послове и
задатке, тако да је укупна структура цивилне
заштите функционисала у планираном
обиму. Остварена је добра сарадња са свим
субјектима од посебног значаја за цивилну
заштиту;
(3) У наредном периоду је потребно
сагледати претходна искуства са поплавама
и другим несрећама, пратити стање
угрожености
заједнице,
стање
функционалности
структура
цивилне
заштите са тежиштем на превентивним
активностима, као и додатно опремање и
обучавање структура цивилне заштите,
посебно екипе цивилне заштите за спасавање
на води и под водом, како би били спремни
за дјеловање у свим активностима;
(4) Потребно је завршити реорганизацију
структура цивилне заштите у складу са
Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама, односно формирати јединице
цивилне заштите опште намјене у мјесним
заједницама;
(5) У наредном периоду потребно је
повећати степен обуке који ће се односити
на јединице цивилне заштите опште намјене;
(6) Упутити став Скупштине општине
Центру за уклањање мина у БиХ да се убрза
уклањање мина на подручју општине
Модрича;
(7) Организовати састанак на којем би
присуствовали
начелник
Комуналне
полиције, одборници који гравитирају према
брдским мјесним заједницама, предсједници
брдских мјесних заједница и други, како би
се разговарало о потенцијалној набавци
ножева за чишћење снијега, као и другим
начинима
за
рјешавање
проблема
благовременог чишћења снијега у брдским
мјесним заједницама.
II

Број 1

Страна-21

23.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Иницијативе за оснивање нове мјесне
заједнице, Скупштина општине Модрича на
23. редовној сједници одржаној 28.02.2019.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Не прихвата се Иницијатива за оснивање
нове мјесне заједнице број: 07/1-022-179/17
од 20.10.2017. године.
II
Иницијатива 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: 01-022-22/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
__________________________________

24.
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 2018. годину,
Скупштина општине Модрича на 23.
редовној сједници одржаној 28.02.2019.
године, донијела је:

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

ЗАКЉУЧАК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-21/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
__________________________________

Прихвата се Информација o раду
Републичке управе за геодетске и имовинско
– правне послове Подручна јединице
Модрича за 2018. годину.

I

Страна - 22 Број 1
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II
Информација из тачке
саставни дио овог закључка.

I,

чини

III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-23/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.02.2019. год
Синиша Никић,с.р.
__________________________________

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 59. став (1) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи („Службени
.гласник РС“ бр. 97/16), члана 17. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник БиХ",
бр. 39/14) и члана 68. став (1) тачка 24)
Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'' бр. 5/17),
Начелник ппштине д о н о с и

измјенама у склaду са потребама уговорног
органа.

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА
2019. ГОДИНУ

V
План јавних набавки Општине
Модрича за 2019. годину је саставни дио ове
одлуке.

I
Доноси се План јавних набавки
Општине Модрича за 2019. годину.

VI
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, и биће објављена у "Службеном
гласнику Општине Модрича“.

II
За реализовање Плана јавних
набавки Општине Модрича за 2019. годину
одговорни су непосредни руководиоци
одјељења/служби
Општинске
управе
Модрича, у складу са дјелокругом рада
сваког одјељења/службе.
III
План јавних набавки Општине
Модрича за 2019. годину је подложан

IV
За набавке које нису планиране овим
планом јавних набaвки, Начелник општине
доноси посебну Одлуку о покретању
непланиране набавке.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-6/19
Датум: 21.02.2019. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић,с.р.

Петак, 01. март 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 1

Страна-23

РАДОВИ
РЕДНИ
БРОЈ
НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
(без ПДВ-а)

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА У
БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
(без ПДВ-а)

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

ИЗВОР
ФИНАНСИ
РАЊА

ИЗНОС
КОНТО
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Измијештање
семафора на
раскрсници
„Палас“ у
Модричи
Изгр.пјешачког
прелаза у
ул.Г.Принципа у
Модричи
Санација
макадамских
улица у МЗ
Модрича 5
Санација улица
и путева-крпање
ударних рупа

Одржавање
макадамских
путева
Асфалт.пута
„Бргуле“ у МЗ
Копривна

10.000,00

10.000,00

511 2

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ. ЗА
ДОСТ.ПОН.

2/2019

3/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

7.000,00

7.000,00

511 2

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА
ДОСТ.ПОН.

2/2019

2 /2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

7.000,00

7.000,00

412 5

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА
ДОСТ.ПОН.

1/2019

1/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

7.000,00

7.000,00

511 2

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА
ДОСТ.ПОН

3/2019

3/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

120.000,00

120.000,00

412 5

ОТВОРЕНИ

3/2019

4/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

20.000,00

20.000,00

511 1

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА
ДОСТ.ПОН

3/2019

4/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
7.

Санација 6
стамб.објеката

57.600,00

416 1

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА
ДОСТ.ПОН

2/3/2019

3/4/2019

8.

Асфалт.ул.
Новосадска у МЗ
Модрича 2
(155м¹)

13.455,00

511 1

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА
ДОСТ.ПОН

2/3/2019

3/4/2019

9.

Асфалт.у насељу
Стражевац у МЗ
Модрича 2
(355м¹)

26.645,00

511 1

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА
ДОСТ.ПОН

2/3/2019

3/4/2019

8/2019

10 /2019

Мин. За
људска
права и
избјеглице
БиХ
Мин. За
људска
права и
избјеглице
БиХ
Мин. За
људска
права и
избјеглице
БиХ

ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Зимско
одржавање
улица и путева

55.000,00

55.000,00

412 8

ОТВОРЕНИ
ОКВИРНИ
СПОРАЗУМ

10.1.

Зимско
одржавање
улица

29.000,00

29.000,00

412 8

(ЛОТ 1)

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

10.2.

Зимско
одржавање
локалних путева

15.000,00

15.000,00

412 8

(ЛОТ 2)

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

10.3.

Зимско
одржавање
локалних путева

11.000,00

11.000,00

412 8

(ЛОТ 3)

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

10.

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Страна - 24 Број 1
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11.1.

ЧИШЋЕЊЕ,
ПРАЊЕ
ГРАДСКИХ
УЛИЦА И
ИСПИРАЊЕ
СЛИВНИКА
Чишћење
градских улица

11.2.

Прање градских
улица

22.000,00

22.000,00

412 8

(ЛОТ 2)

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

11.3.

Испирање
сливника

18.000,00

18.000,00

412 8

(ЛОТ 3)

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

18.000,00

18.000,00

412 8

КОН.ЗАХТЈ.ЗА
ДОСТАВУ
ПОНУДА

8/2019

10/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

79.500,00

79.500,00

412 8

КОН.ЗАХТЈ.ЗА
ДОСТАВУ
ПОНУДА

8/2019

10/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

ИЗВОР
ФИНАНСИ
РАЊА

2/2019

4 /2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

8/2019.

10/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

10/2019

12/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

10/.2019

12/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

10/.2019

12/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

11.

212.500,00

212.500,00

412 8

ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАк

172.500,00

172.500,00

412 8

(ЛОТ 1)

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

3/2019

5 /2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

Резервисани уговори (Члан 9. ЗЈН)
Зимско
одржавање
тротоара

12.

Уређење зелених
површина

13.

РОБE
РЕДНИ
БРОЈ
НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
(без ПДВ-а)

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА У
БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
(без ПДВ-а)

ИЗНОС

ВРСТА
ПОСТУПКА

КОНТО

ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

14.

Униформе за
Комуналну
полицију

5.000,00

5.000,00

412 4

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

15.

Угаљ

29.000,00

29.000,00

412 2

16.

Гориво за
возилa

33.000,00

30.000,00

412 6

17.

Канцеларијски
материјал

12.000,00

12.000,00

412 3

18.

Роба широке
потрошње

15.000,00

15.000,00

412 3

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈЕВ ЗА
ДОСТАВУ
ПОНУДА
КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈЕВ ЗА
ДОСТАВУ
ПОНУДА
КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈЕВ ЗА
ДОСТАВУ
ПОНУДА
КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈЕВ ЗА
ДОСТАВУ
ПОНУДА

Петак, 01. март 2019.

Рекламни
новогодишњи
материјал

19.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

До 6.000,00

6.000,00

412 9

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

Број 1

Страна-25

11/2019

12/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

3/2019

4/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

3/2019

4 /2019

11/2019

12/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛАРИЈУ И ИНФОРМИСАЊЕ
Софтвер за
подршку процеса
овјере потписа,
преписа и
рукописа

20.

2.500,00

2.500,00

511 7

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

УСЛУГЕ
РЕДНИ
БРОЈ
НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
(без ПДВ-а)

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА У
БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
(без ПДВ-а)

ИЗНОС

ВРСТА
ПОСТУПКА

ИЗВОР
ФИНАНСИ
РАЊА

КОНТО

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

21.

Систематска
дератизација и
дензисекција
(прољеће-јесен)

23.000,00

23.000,00

412 8

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА
ДОСТ.ПОН

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

22.

23.

ТВ праћење
активности
општине
Модрича
Графичке
услуге и услуге
штампања

24.

Сервис.
фотокоп.апар. и
машина

25.

Прање возила

26.

Сервис возила

Анекс II Дио Б
Неприоритетне
услуге (Чл.8.)

42.000,00

42.000,00

412 7

До 6.000,00

6.000,00

412 7

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

11/2019

12/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

До 6.000,00

6.000,00

412 5

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

11/2019

12/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

2.500,00

2.500,00

412 5

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

11/2019

12 /2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

До 6.000,00

6.000,00

412 5

11/2019

12/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

3/2019

4/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
27.

Ревизија
регулационих
планова

12.000,00

КОНКУРЕНТ
СКИ ЗАХТЈЕВ
ЗА ДОСТАВУ
ПОНУДА

12.000,00

412 7

5.800,00

412 7

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

1/2019

2/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

2.500,00

2.500,00

412 7

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

12/2018

1/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

5.500,00

5.500,00

412 7

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

2/2019

2/2019

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
28.

29.

30.

Банкарске услуге
(платни промет)

Колективно
осигурање
радника
Осигурање
имовине

5.800,00

Страна - 26 Број 1
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2.
На основу члана 72. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17) општина
Модрича о б ј а в љ у ј е
ИЗВЈЕШТАЈ
о стању дуга и гаранција, на дан
31.12.2018.године
Ред.
бр.

Износ
одоб. Каматни услови
кред. у КМ

1.
2

1.700.000
(29.584 USD)
50.516
(486.021 SDR)
1.154.225
2.904.741

3.
Укуп.

Рок
отплате

6м ЕУРИБОР+7,182%
без камате

2010-2020
2001-2030

Остатак
дуга по
главници
у КМ
435.807
26.362

1,25%

2016-2039

1.154.225
1.616.394

НАПОМЕНА : укупан дуг по основу камата
утврђује се полугодишње и промјенљива је
категорија у зависности од кретања
ЕУРИБОР-а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-22/19
Датум: 18.02.2019.године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић,с.р.

__________________________________________________

3.
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
доноси
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 2019. години
у износу од 255,38 КМ.

II
Износ економске цијене услуге из
тачке I ове одлуке одређен је на приједлог
Управног одбора ЈПУ „Наша радост“
Модрича бр. 01-125-1/19 од 12.2.2019.
године а на основу утврђене дјелатности
прописане по члану 3. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 79/15).
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-18/19
НАЧЕЛНИК
Датум: 21.2.2019. године
Младен Крекић,с.р.
_________________________________
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1.
Одјељење за просторно уређење,
стамбено - комуналне послове и екологију
Модрича, Видовданска 1, на основу рјешења
број 05/8-372-3/19 од 26.02.2019. године,
извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском
листу број 01-58 упис промјене лица
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул.
Светосавска број 110, са сљедећим
подацима:
Лице овлашћено за заступање је ЈОВИЋ
ПРЕДРАГ, предсједник Управног одбора
Заједнице, који заступа заједницу самостално
и без ограничења.
Ранији
заступник
ИЛИЋ
ЈОВИЦА,
предсједник Управног одбора Заједнице,
брише се из Регистра.
Број: 05/8-372-3/19
Дана: 26.02.2019. године
Службено лице органа
Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.
___________________________
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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
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