Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
01. новембар
Година XXVII - Број 7

2019. година
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2019. годину
износи 50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00000062-61
Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу чланова 39. став 2),
тачка 25. и 82. став 2) Закона о локалној
самоуправи
(“Службени
гласник
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19),
чланова 59. став 1), 62., 63. тачка б), 65. и
66. став 2), тачке а) и б) Закона о
задуживању,
дугу
и
гаранцијама
Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 71/12, 52/14 и
114/17) и члана 37. и 87. Статута
општине Модрича (“Службени гласник
општине
Модрича”,
број:
5/17),
Скупштина општине Модрича на 28.
редовној сједници одржаној дана
30.10.2019. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о дугорочном задужењу општине
Модрича путем прве емисије
обвезница
Члан 1.
Скупштина општине Модрича
сагласна је да се општина Модрича

задужи емисијом обвезница на домаћем
тржишту капитала у износу од
4.000.000,00 КМ, са роком доспијећа од
10 година.
Члан 2.
Средства
добијена
емисијом
обвезница, користиће се у сврху
финансирања
следећих
капиталних
инвестиција:
 Изградња базена 1.360.000 КМ
 Експропријација земљишта за
потребе изградње насипа на
ријеци Босни 400.000 КМ
 Изградња канализације у улици
Таревачка и насељу Шљивик са
пјешачком стазом 720.000 КМ
 Изградња канализације у улици
Омладинска 250.000 КМ
 Реконструкција Берлинске улице
160.000 КМ
 Асфалтирање улица у
МЗ
Модрича 3 200.000 КМ
 Асфалтирање улица у
МЗ
Модрича 4 200.000 КМ
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Асфалтирање улица у
МЗ
Модрича 5 200.000 КМ
Изградња паркинга код Дома
здравља 40.000 КМ
Реконструкција
улице
Ђуре
Јакшића (изградња тротоара са
проширењем
за
аутобуска
стајалишта,
асфалтирање
паркинга код објекта новог
вртића и кафетерије са изградњом
дјечијег игралишта 120.000 КМ
Изградња тротоара на лијевој
страни Светосавске улице са
изградњом
нове
расвјете
70.000 КМ
Паркинг код мале „Кошуте“ са
рушењем објекта ван употребе
20.000 КМ
Пјешачка стаза у улици М.Горки
(ОШ „Сутјеска“ – Хајдук Вељка)
10.000 КМ
Наставак
изградње
спортске
дворане
у
МЗ
Скугрић
180.000 КМ
Паркинг код Српског културног
центра – рушење гаража и бараке
са уређењем 70.000 КМ
Члан 3.

Општина Модрича се задужује
емисијом обвезница под сљедећим
условима:
1. Износ задужења: 4.000.000,00 КМ;
2. Каматна стопа: до 3,8%;
3. Рок отплате: 10 година;
4. Грејс период: нема;
5. Отплата: главница и камата ће се
исплаћивати у једнаким кварталним
ануитетима.
6. Обезбјеђење: У циљу обезбјеђења
уредног плаћања обавеза по основу
емитованих обвезница из прве емисије
Емитент ће издати 40 бланко мјеница и
мјенично овлашћење, које ће предати
Централном регистру а у складу са
Процедурама у поступку обезбјеђења

плаћања обавеза јединица локалне
самоуправе као емитента по основу
доспјелих ануитета из дужничких
хартија од вриједности коришћењем
мјенице („Процедуре“), усвојеним од
стране Управног одбора Централног
регистра, бр. УО-9387/17 од 26.07.2017.
године. У случају кашњења Емитента са
исплатом ануитета, Централни регистар
је овлашћен да, у име и за рачун
власника
обвезница,
неопозиво,
безусловно, без протеста и без трошкова
попуни и комплетира садржину мјенице
и све друге неопходне елементе на
свакој мјеници, те да изврши наплату са
свих рачуна општине код пословних
банака на посебан рачун са којег ће се
наплаћена
средства
ануитета
у
уговореном року дозначити власницима
обвезница.
Члан 4.
Отплата главнице и камате по
основу емисије обвезница ће се вршити
из редовних прихода Буџета Општине
Модрича.
Члан 5.
Сходно члану 59. Закона о
задуживању,
дугу
и
гаранцијама
Републике Српске, општина Модрича
овим задужењем не прелази износ од
18,00% од остварених редовних прихода
из претходне године.
Отплата у 2020. години, са
предложеним новим задужењем, укупно
износи 761.555,23 КМ, а што износи
7,77 % од износа редовних прихода
општине
Модрича,
остварених у
претходној фискалној години.
Члан 6.
Посебном одлуком Скупштине
општине Модрича, утврдиће се елементи
емисије хартија од вриједности –
обвезница, у складу са Законом о
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тржишту
хартија
од
вриједности
Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске” бр. 92/06, 34/09,
30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и другим
прописима Комисије за хартије од
вриједности Републике Српске.

вриједности а.д. Бања Лука, емитента
општине Модрича (у даљем тексту:
Емитент).
Члан 2.
Основни елементи емисије обвезница су:
1. Пуни назив и адреса емитента:

Члан 7.
Овлашћује се Начелник општине
Модрича, да Министарству финансија
Републике Српске поднесе Захтјев за
добијање
одобрења
за
задужење
општине Модрича емисијом обвезница.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-100/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

2.
На основу члана 39. став 2. тачка
25. Закона о локалној самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске”, број: 97/16 и 36/19), чланова 6.
и 25. став 2. Закона о тржишту хартија
од вриједности
Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”,
број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и
04/17) и члана 37. и 87. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број: 5/17)), Скупштина
општине Модрича на 28. редовној
сједници одржаној дана 30.10.2019.
године, донијела је:
ОДЛУКУ
о првој емисији обвезница
јавном понудом
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се
поступак прве емисије обвезница јавном
понудом на Бањалучкој берзи хартија од

Општина Модрича, Видовданска
1, 74480 Модрича;
2. Ознака и регистарски број у
регистру емитената код Комисије за
хартије од вриједности:
3.
Циљеви
коришћења
ефекти:

инвестирања,
начин
средстава,
очекивани

Новчана средства прикупљена
емисијом обвезница, у укупном износу
од 4.000.000,00 КМ, користиће се за
следеће капиталне инвестиције:











Изградња базена 1.360.000 КМ
Експропријација земљишта за
потребе изградње насипа на
ријеци Босни 400.000 КМ
Изградња канализације у улици
Таревачка и насељу Шљивик са
пјешачком стазом 720.000 КМ
Изградња канализације у улици
Омладинска 250.000 КМ
Реконструкција Берлинске улице
160.000 КМ
Асфалтирање улица у
МЗ
Модрича 3 200.000 КМ
Асфалтирање улица у
МЗ
Модрича 4 200.000 КМ
Асфалтирање улица у
МЗ
Модрича 5 200.000 КМ
Изградња паркинга код Дома
здравља 40.000 КМ
Реконструкција
улице
Ђуре
Јакшића (изградња тротоара са
проширењем
за
аутобуска
стајалишта,
асфалтирање
паркинга код објекта новог
вртића и кафетерије са изградњом
дјечијег игралишта 120.000 КМ
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Изградња тротоара на лијевој
страни Светосавске улице са
изградњом
нове
расвјете
70.000 КМ
Паркинг код мале „Кошуте“ са
рушењем објекта ван употребе
20.000 КМ
Пјешачка стаза у улици М.Горки
(ОШ „Сутјеска“ – Хајдук Вељка)
10.000 КМ
Наставак
изградње
спортске
дворане
у
МЗ
Скугрић
180.000 КМ
Паркинг код Српског културног
центра – рушење гаража и бараке
са уређењем 70.000 КМ

4. Врста емисије:
Емисија обвезница јавном понудом;
5. Редни број емисије, ознака врсте и
класа хартија од вриједности и
појединачна права из хартија од
вриједности – ЦФИ код:
Прва
емисија
муниципалних обвезница.

дугорочних

6. Број, номинална вриједност хартија
од вриједности и укупна вриједност
емисије:
Првом емисијом емитује се
40.000
обвезница,
номиналне
вриједности
100,00
КМ,
укупне
номиналне
вриједности
емисије
4.000.000,00 КМ;
7. Доспијеће, висина камате, начин и
рокови исплате главнице и начин
одређивања дана плаћања:
Доспијеће емисије је 10 (десет)
година од дана регистрације обвезница
из емисије у Централном регистру
хартија од вриједности а.д. Бања Лука.
Каматна стопа износи 3,80% на
годишњем
нивоу.
Главница
и
припадајући дио камате исплаћиваће се
у кварталним ануитетима (40 ануитета).
Дан доспијећа главнице и камате по
обвезници ће се рачунати од дана уписа

емисије обвезница у Централном
регистру.
Уколико
је
посљедњи
предвиђени дан исплате ануитета из
обвезница нерадни дан, исплата ће се
вршити првог наредног радног дана.
Радни дан је дан који је утврђен као
радни дан Централног регистра хартија
од вриједности а.д. Бања Лука, те
комерцијалних банака које обављају
послове платног промета у Републици
Српској и БиХ. Емитент ће своје
финансијске обавезе према власницима
обвезница измиривати посредством
платног агента – Централни регистар
хартија од вриједности а.д. Бања Лука, са
сједиштем у Симе Шолаје 1, 78000 Бања
Лука (у даљем тексту „Централни
регистар“), уплатом на рачун за посебну
намјену Централног регистра. Рок
плаћања доспјелог ануитета од стране
Емитента на рачун за посебну намјену
Централног
регистра
износи
12
(дванаест) дана. Уплаћена средства,
Централни Регистар ће исплатити на
рачуне власника обвезница у року од 3
(три) радна дана од дана пријема
средстава.
Исплате
власницима
обвезница ће се вршити на њихове
рачуне евидентиране у бази података
Централног регистра. Даном уплате
вриједности ануитета на рачун за
посебну намјену Централног регистра
Емитент је извршио своју обавезу
исплате ануитета према власницима
обвезница.
8. Обезбјеђење:
У циљу обезбјеђења уредног
плаћања обавеза по основу емитованих
обвезница из друге емисије, Емитент ће
издати 40 бланко мјеница и мјенично
овлашћење, које ће предати Централном
регистру, у складу са Процедурама у
поступку обезбјеђења плаћања обавеза
јединица локалне самоуправе као
емитента по основу доспјелих ануитета
из дужничких хартија од вриједности
коришћењем мјенице („Процедуре“),
усвојеним од стране Управног одбора
Централног регистра, бр. УО-9387/17 од
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26.07.2017. године, као и Процедурама о
измјени и допуни Процедура у поступку
обезбјеђења плаћања обавеза јединица
локалне самоуправе као емитента по
основу доспјелих ануитета из дужничких
хартија од вриједности коришћењем
мјенице, усвојеним од стране Управног
одбора Централног регистра бр. УО14557/17, од дана 13.11.2017. године.
У случају кашњења Емитента са
исплатом ануитета, Централни регистар
је овлашћен да, у име и за рачун
власника
обвезница,
неопозиво,
безусловно, без протеста и без трошкова
попуни и комплетира садржину мјенице
и све друге неопходне елементе на
свакој мјеници, те да изврши наплату са
свих рачуна општине код пословних
банака на посебан рачун са којег ће се
наплаћена
средства
ануитета
у
уговореном року дозначити власницима
обвезница.
Платни агент није овлашћен за
наплату, обрачун и исплату законске
затезне камате у мјеничном поступку
пред банком, нити је овлашћен за
предузимање других мјеничних радњи у
поступцима пред надлежним судовима.
У
сврху
остваривања
права
власника
обвезница
на
наплату
потраживања по основу доспјелог
ануитета
у
судским
поступцима,
Емитент се обавезује да на захтјев
власника обвезнице изда додатне
мјенице власнику обвезница.
9. Валутна клаузула:
Конвертибилна марка (КМ) као
званична валута у БиХ везана је за Еуро.
Централна банка Босне и Херцеговине
одржава монетарну стабилност у складу
са "Currency board" aранжманом (1 КМ =
0,51129 ЕURO, односно 1 ЕURO =
1,95583 КМ), што значи да издаје домаћу
валуту уз пуно покриће у слободним
конвертибилним девизним средствима
по фиксном курсу (1 КМ = 0,51129
ЕURO, односно 1 ЕURO = 1,95583 КМ).

Ради очувања реалне вриједности,
уколико дође до промјене курса КМ у
односу на ЕURO, примјењиваће се
валутна клаузула (прерачун КМ у ЕURO,
односно ЕURO у КМ) по средњем курсу,
а према курсној листи Централне банке
БиХ на дан доспијећа ануитета;
10. Укупан број и вриједност до сада
емитованих обвезница:
Није било емисија обвезница
11. Износ
капитала:

регистрованог

основног

Општина Модрича, као јединица
локалне самоуправе, нема основни
капитал;
12. Права и ограничења права из
обвезница:
Право на поврат главнице и
право на наплату припадајуће камате;
13. Емисија се врши без кориштења
права прече куповине.
14. Продајна цијена и начин њеног
утврђивања:
Цијена по којој купци уписују и
уплаћују обвезнице формираће се на
берзи, по методи континуиране јавне
понуде, у складу са Правилима
Бањалучке берзе, с тим да ће продајни
налог бити унесен по цијени од 100 КМ.
Стандард повећања цијене је 0,01 КМ;
15. Критеријум успјешности емисије:
Емисија се сматра успјешном ако,
у року од 30 дана, предвиђеном за упис
и уплату, буде уписано и уплаћено
најмање 60% обвезница понуђених у
Јединственом проспекту;
16. Вријеме почетка и завршетка
уписа и уплате:
Дан почетка уписа и уплате
обвезница биће утврђен у јавном позиву
за упис и уплату емисије обвезница, који
ће бити објављен на Интернет страници
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Бањалучке берзе: www.blberza.com и у
дневним новинама које се дистрибуирају
на цијелој територији Републике Српске,
у којем ће бити назначена мјеста на
којима се Јединствени проспект може
бесплатно добити, те адреса на којој се
може бесплатно наручити поштом и
Интернет адреса са које се може
преузети. Упис и уплата ће трајати 30
дана;
17. Мјесто уписа и уплате:
Упис обвезница ће се вршити на
Бањалучкој
берзи,
посредством
овлаштених берзанских посредника на
тржишту
хартија
од
вриједности
Републике Српске, у складу са радним
временом
овлаштених
берзанских
посредника.
Уплате за куповину обвезница
купци врше на рачун овлаштеног
берзанског посредника на тржишту
хартија од вриједности Републике
Српске, посредством којег издају налог
за упис обвезница. По реализацији
куповног налога овлаштени берзански
посредник трансферише износ новчаних
средстава који одговара броју уписаних
обвезница помножених са цијеном
назначеном на налогу за упис на
привремени
намјенски
рачун
за
депоновање уплата по основу куповине
обвезница, отворен код једне од
комерцијалних банака у Босни и
Херцеговини. Подаци о банци и броју
рачуна на који берзански посредници
трансферишу уплате, биће објављени у
Јавном позиву за упис и уплату емисије
обвезница, а биће такође и доступни у
просторијама Емитента/агента емисије.
Средство
плаћања
је
новац,
конвертибилна марка (КМ).
18. Назнака о задржаном праву
емитента на одустајање од јавне
понуде прије истека рока утврђеног за
њихов упис и уплату:
Емитент задржава право на
завршетак поступка уписа и уплате

обвезница уколико емисија буде у
цјелости уписана и уплаћена прије
истека рока утврђеног за њихов упис и
уплату.
Емитент задржава право на
одустајање од јавне понуде обвезница и
прекид емисије прије истека рока за
њихов упис и уплату;
19. Начин и рокови поврата уплаћених
средстава код одустајања од уписа и
уплате или неуспјеле емисије:
Свако лице које је уписало и
уплатило обвезнице на основу података
из Јединственог проспекта прије његове
измјене има право да у року од петнаест
дана
од
дана
пријема
измјена
Јединственог проспекта откаже упис
обвезница и затражи поврат уплаћеног
износа. Уплаћени износ биће враћен
купцу у року од три дана од дана
пријема захтјева за поврат средстава.
Уколико упис и уплата обвезница
из прве емисије не буду извршени у
складу са чланом 2, тачка 15. ове
Одлуке, упис обвезница се поништава, а
све извршене уплате биће враћене купцу
у року од три дана од дана пријема
рјешења Комисије за хартије од
вриједности Републике Српске.
20. Пријевремени откуп обвезница:
Емитент може, у било које време,
откупити обвезнице по било којој цијени
на тржишту или на други начин, под
условом да, у случају куповине јавном
понудом, таква понуда буде једнако
доступна свим власницима обвезница и
да таква понуда буде у складу са
законским одредбама. Ниједан власник
обвезница није дужан прихватити
понуду Емитента нити је дужан продати
било који број обвезница којима
располаже. За износ обвезница које је
Емитент откупио прије датума исплате
ануитета може се умањити износ
неотплаћених обвезница на сљедећем
датуму исплате ануитета по обвезници.
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Члан 3.
Агент прве емисије обвезница
општине Модрича је "Монет Брокер" а.д.
Бања Лука.
Члан 4.
За спровођење ове Одлуке, као и
за потписивање свих потребних уговора
(банка, платни агент) надлежан је
Начелник општине Модрича.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине
Модрича да може извршити измјене и
допуне ове Одлуке, осим у дијелу:
1)
циљеви
инвестирања,
начин
коришћења
средстава,
очекивани
ефекти;
2)
број,
номинална
вриједност
хартија од вриједности и укупна
вриједност емисије;
3)
доспијеће, висина камате, начин и
рокови исплате главнице и начин
одређивања дана плаћања.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику
општине
Модрича“,
а
примјењиваће се од дана пријема
Сагласности Министарства финансија
Републике Српске на задужење путем
емисије
муниципалних
обвезница
општине Модрича.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-101/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

ОДЛУКУ
о приступању Споразуму начелника за
климу и енергију и изради Акционог
плана за одрживу енергију и борбу
против климатских промјена
(eng.: Sustainable energy and climate
action plan (SECAP))
I
Општина Модрича приступа
Споразуму начелника за климу и
енергију, чиме се обавезује да ће
смањити емисију CО2 за најмање 40% до
2030. године у односу на базну годину и
повећати отпорност на климатске
промјене на својој територији.
II
Општина
Модрича
прихвата
начела и обавезе из Споразума
начелника за климу и енергију.
III
Овом
одлуком
Скупштина
општине Модрича даје овлаштење
Начелнику
за
приступање
и
потписивање Споразума начелника за
климу и енергију.
IV
Овом
Одлуком
Скупштина
општине Модрича
покреће процес
израде Акционог плана за одрживу
енергију и борбу против климатских
промјена (SECAP) до 2030 године.
V

3.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине
Модрича“
број:
5/17)
скупштина општине Модрича на 28.
редовној сједници одржаној дана
30.10.2019. године, д о н о с и:

Акциони план за одрживу енергију и
борбу против климатских промјена
(SECAP) има за циљ:
 да смањи емисије CО2 (и, према
могућности, других стакленичких
плинова) на подручју општине
Модрича за најмање 40 % до
2030. године у односу на базну
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годину ефикаснијом употребом
енергије и већом употребом
обновљивих извора енергије,
да повећа отпорност општине
Модрича
на
посљедице
климатских промјена,
да подијели визију, резултате,
искуство и знање из процеса
израде
и
имплементације
SECAP-а с другим локалним и
регионалним тијелима у оквру
Европске Уније и изван ње путем
директне сарадње и размјене,
посебно у контексту Споразума
начелника.
VI

Процес израде Акционог плана за
одрживу енергију и борбу против
климатских промјена општине ће бити
заснован на принципима одрживог
развоја.
VII
Начелник општине ће именовати
координатора тима за израду Акционог
плана за одрживу енергију и борбу
против климатских промјена.
VIII
Начелник општине ће именовати
чланове тима за израду Акционог плана
за одрживу енергију и борбу против
климатских промјена као оперативно,
извршно и координационо тијело
задужено за вођење процеса израде
SECAP-а.
IX
Начелник општине ће именовати
савјетодавну групу за одрживу енергију
и борбу против климатских промјена,
која ће активно учестовати у изради
SECAP-а.

X
По завршетку израде Плана, исти
ће се доставити скупштини општине
Модрича на усвајање.
XI
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у
„Службеном
глaснику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-105/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

4.
На основу члана 17. став (4)
Закона
о
студентском
стандарду
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 34/08), члана 39. став (2) тачка 9)
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19) и члана 37. став (2)
тачка 9) Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број 5/17), Скупштина општине Модрича
на 28. редовној сједници одржаној
30.10.2019. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о
стипендирању студената и додјели
студентских стипендија
Члан 1.
У члану 7. став (1) тачке а)
Одлуке о стипендирању студената и
додјели
студентских
стипендија
(„Службени гласник општине Модрича“,
број 7/09) после ријечи „жртве рата,“
брише се везник „и“ и додаје текст
„студенти који долазе из породица
које имају четворо и више дјеце која
заједно живе у истом
домаћинству
и“.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-106/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

6.
На основу члана 37. став 2.
алинеја 23. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број:
5/17),
Скупштина
општине
Модрича на 28. редовној сједници
одржаној дана 30.10.2019. године,
донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за
урбанистичко планирање, грађење
и комуналне дјелатности

5.
На основу члана 37. став 2.
алинеја 23. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број:
5/17),
Скупштина
општине
Модрича на 28. редовној сједници
одржаној дана 30.10.2019. године,
донијела је:

I

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Савјета за
урбанистичко планирање, грађење
и комуналне дјелатности

Сузана
Гегић
и
Дамир
Стојановић, именују се за чланове
Савјета за урбанистичко планирање,
грађење и комуналне дјелатности
Скупштине
општине
Модрича
мандатног сазива 2016-2020. године.

I

II

Бранко Никић и Борисав Којић,
разрјешавају се дужности чланова
Савјета за урбанистичко планирање,
грађење и комуналне дјелатности
Скупштине
општине
Модрича
мандатног сазива 2016-2020 године.

Именовани чланови именују се на
мандатни период Скупштине општине
која их је именовала, почев од
30.10.2019. године.

II

Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
"Службеном
гласнику
општине
Модрича".

Разрјешење се врши са даном
30.10.2019. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
"Службеном
гласнику
општине
Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-50/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

III

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-51/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

7.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извода из записника са 27.
редовне сједнице, Скупштина општине
Модрича на 28. редовној сједници
одржаној дана 30.10.2019. године,
донијела је:
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ЗАКЉУЧАК

„Службеном
Модрича“.

гласнику

општине

I
Усваја се Извод из записника са 27.
редовне сједнице Скупштине општине
Модрича.
II
Извод из записника из тачке I, чини
саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-99/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

8.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извјештаја о извршењу
буџета за период од 01.01. до 30.06.2019.
године, Скупштина општине Модрича на
28. редовној сједници одржаној дана
30.10.2019. године, донијела је:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-102/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

9.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извјештаја о кориштењу
буџетске резерве за период од 01.01. до
30.06.2019. години, Скупштина општине
Модрича на 30. редовној сједници
одржаној дана 30.10.2019. године,
донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о кориштењу
буџетске резерве за период од 01.01. до
30.06.2019. години.
II
Извјештај из тачке I чини саставни
дио овог закључка.
III

I

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

Усваја се Извјештај о извршењу
буџета за период од 01.01. до 30.06.2019.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-103/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

ЗАКЉУЧАК

II
Извјештај из тачке I чини саставни
дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у

10.
На основу члана 37. и 88. Статута
општине Модрича («Службени гласник
општине Модрича», број 5/17) и члана
153. Пословника о раду Скупштине
општине Модрича ( „Службени гласник
општине Модрича “, број: 6/17), а након
разматрања иницијативе ДОО „Градња
МС“ Модрича за Измјену регулационог
плана „Модрича 2“, Скупштина општине
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Модрича на 28. редовној сједници
одржаној 30.10.2019. године, донијела
је:
З А К Љ У Ч А К
о прихватању иницијативе за Измјену
регулационог плана „Модрича 2“ на
парцели к.ч. 158 к.о. Модрича

11.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Информације о реализацији
Програма Омладинске политике у 2018.
години, Скупштина општине Модрича
на 28. редовној сједници одржаној дана
30.10.2019. године, донијела је:

I
ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине Модрича
прихвата иницијативу ДОО „Градња
МС“ Модрича за Измјену регулационог
плана „Модрича 2“ („Службени гласник
општине Модрича“ број: 2/10) која
обухвата парцелу означену као к.ч. 158
за к.о. Модрича, а све у циљу лакшег
рјешавања имовинско правних односа и
привођења парцела намјени.
Предметни
обухват
измјене
Регулационог плана се састоји од три
дијела укупне површине цца 43 390 м².
II
Подносилац
иницијативе
за
Измјену регулационог плана „Модрича
2“ дужан је обезбиједити средства за
финансирање израде предметне Измјене.
IIІ
За реализацију овог закључка
задужује се Одјељење за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију.
IV
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
«Службеном
гласнику
општине
Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-104/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

I
Прихвата
се
Информација
о
реализацији
Програма
Омладинске
политике у 2018. години.
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: 01-022-107/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

12.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извјештаја о раду Јавне
предшколске
установе
„Наша
радост“ Модрича за 2018/2019. годину,
Скупштина општине Модрича на 28.
редовној сједници одржаној дана
30.10.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду Јавне
предшколске
установе
„Наша
радост“ Модрича за 2018/2019. годину.
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14.
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: 01-022-108/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

13.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Програма рада Јавне
предшколске
установе
„Наша
радост“ Модрича за радну 2019/2020.
годину, Скупштина општине Модрича
на 28. редовној сједници одржаној дана
30.10.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програма рада Јавне
предшколске
установе
„Наша
радост“ Модрича за радну 2019/2020.
годину.
II
Програма рада 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: 01-022-109/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извјештаја о упису ученика
у основним школама и средњој школи у
школској 2019/2020. години, са освртом
на успјех ученика, стање кадрова,
материјални
положај
школа
и
опремљеност
подручних
основних
школа, Скупштина општине Модрича на
28. редовној сједници одржаној дана
30.10.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усвајају се Извјештаји о упису
ученика у основним школама, ЈУ ОШ
„Свети Сава“ и ЈУ ОШ „Сутјеска“, и
средњој школи ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“,
у школској 2019/2020. години, са
освртом на успјех ученика, стање
кадрова, материјални положај школа и
опремљеност
подручних
основних
школа.
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: 01-022-110/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 30.10.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 59. став 1. тачка 10.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 17. Закона о
ветеринарству
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 75/17) и члана
68.
Статута
општине
Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број 5/17), Начелник општине Модрича
донио је
ОДЛУКУ
о формирању Локалног кризног центра
за контролу афричке куге свиња на
подручју општине Модрича
I
Формира се Локални кризни центар за
контролу афричке куге свиња на
подручју општине Модрича у саставу:
1. Аленка Иловчевић, начелник
Одјељења
за
привреду
и
друштвене дјелатности,
2. Споменка Мићић, општински
ветеринарски инспектор,
3. Недељко
Лејић,
директор
Ветеринарске станице Модрича,
4. Бранислав
Ђурић,
начелник
Комуналне полиције Модрича,
5. Жељко
Терзић,
самостални
стручни сарадник за цивилну
заштиту,
6. Драган
Илић,
представник
„Комуналац“ а.д. Модрича,
7. Милош
Радић,
командир
Полицијске станице Модрича,
8. Ристо Кузмановић, представник
удружења сточара,
9. Драган Савић, предсједник ЛУ
„Мајна“ Модрича.
II
Задатак Локалног кризног центра за
контролу афричке куге свиња на
подручју општине Модрича је да

координира
рад
са
Републичким
кризним центром за контролу афричке
куге свиња у Републици Српској у
складу са Наредбом о мјерама за
спречавање појаве и рано откривање
уноса вируса афричке куге свиња
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 70/19).
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича.“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-336-2/19
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.10.2019.год Младен Крекић 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

