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Општинске организације Црвеног крста
Модрича за 2018. годину..............................4/4

115. Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Стратегије развоја општине
Модрича за 2018. годину............................5/25

103. Закључак о усвајању Програма рада
Општинске организације Црвеног крста
Модрича за 2019. годину..............................4/5

116. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Јавног предузећа Српски културни центар
Модрича за 2018. годину............................5/26

104. Закључак којим се даје сагласност
Начелнику општине Модрича да упути
иницијативу према Влади Републике Српске
и ЈУ „Воде Српске“, да се у наредном
периоду
очисти
Западни
латерални
канал...............................................................4/5

117. Закључак о усвајању Информација о
пријављеним непокретностима на територији
општине Модрича, достављеним пореским
рачунима и наплаћеним порезима за 2018.
годину ..........................................................5/26

105. Закључак Број:01-022-68-1/19..............5/4
106. Закључак Број:01-022-69-1/19..............5/5
107. Закључак Број:01-022-72/19.................5/6

118.Закључак о усвајању Информације о
стању јавне безбједности на подручју
општине Модрича у 2018. години.............5/27
119. Закључак о усвајању Извода из
записника са 26. Редовне сједнице
Скупштине општине Модрича...................6/16

Регистар за 2019. годину
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Бр./стр

120. Закључак о усвајању Извода из
записника
са
27.
редовне
сједнице
Скупштине општине Модрича.....................7/9
121. Закључак о усвајању Извјештаја о
извршењу буџета за период од 01.01. до
30.06.2019. године.......................................7/10

Страна 7

Рег. бр.

Бр./стр

132. Закључак број: 01-022-122/19 (Комисија
за избор и именовање)................................8/23
133. Закључак о Усвајању Извода из
записника
са
29.
редовне
сједнице
Скупштине општине Модрича.....................9/3
134. Закључак број: 01-022-129-1/19.........9/30

122. Закључак о усвајању Извјештаја о
кориштењу буџетске резерве за период од
01.01. до 30.06.2019. години.......................7/10

135. Закључак о не прихватању Иницијативе
за
територијалну
промјену
општине
Вукосавље и општине Модрича.................9/33

123. Закључак о прихватању иницијативе за
Измјену регулационог плана „Модрича 2“ на
парцели к.ч. 158 к.о.Модрича.....................7/10

136. Закључак о прихватању Информације о
стању спорта у општини Модрича............9/34

124. Закључак о усвајању Информације о
реализацији Програма Омладинске политике
у 2018. Години.............................................7/11

137. Закључак о Усвајању Програма рада
Територијалне ватрогасне јединице Модрича
за 2020. годину.............................................9/34

125. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Јавне предшколске установе „Наша радост“
Модрича за 2018/2019. годину...................7/11

138. Закључак о усвајању Програма рада
Јавне здравствене установе „Апотека“
Модрича за 2020. годину............................9/35

126. Закључак о усвајању Програма рада
Јавне предшколске установе „Наша радост“
Модрича за радну 2019/2020. годину........7/12

139. Закључак о усвајању Програма рада
Јавне установе „Културно-спортски центар
Модрича“ за 2020. годину..........................9/35

127. Закључак о усвајању 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............................................................7/12

140. Закључак о усвајању Програма рада
Јавне установе „Центар за социјални рад
Модрича“ за 2020. годину..........................9/35

128. Закључак о усвајању Извода из
записника
са
28.
редовне
сједнице
Скупштине општине Модрича.....................8/9
129. Закључак о прихватању нацрта буџета
општине Модрича за 2020 .годину..............8/9
130. Закључак о прихватању иницијативе за
израду плана парцелације за парцелу
означену као к.ч. 2811 к.о. Модрича.........8/23
131. Закључак о усвајању Програма рада
Јавне установе „Развојна агенција општине
Модрича“ за 2020. годину..........................8/23

141. Закључак о усвајању Програма рада
Јавне установе Туристичкa организацијa
„Модрича“ Модрича за 2020. годину.......9/36
142. Закључак о усвајању Програма рада
Јавне здравствене установе „Дом здравља“
Модрича за 2020. годину...........................9/36
143. Закључак за доставу приједлога за избор
потпредсједника скупштине општине.......10/2
144. Закључак о усвајању Извода из
записника са 30. редовне сједнице.............10/2

- ОСТАЛИ АКТИ 145. Програм рада скупштине општине за
2020. годину.................................................10/3

Страна 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Рег. бр.

Бр./стр

Регистар за 2019. годину

Рег. бр.

Бр./стр

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

- ОСТАЛИ АКТИ -

- ОДЛУКЕ -

154. Извјештај о стању дуга и гаранција, на
дан 31.12.2018. године................................1/26

146. Одлуку о доношењу плана јавних
набавки општине Модрича за 2019.
годину...........................................................1/22
147. Одлука о утврђивању економскe цијенe
услуге у ЈПУ „Наша радост“ Модрича......1/26
148. Одлука давању сагласности на Одлуку
о утврђивању цијене услуга за боравак дјеце
у ЈПУ „Наша радост“ Модрича..................2/18
149. Одлука о давању сагласности на Одлуку
о измјенама и допунама Статута ЈУ
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича.......................................................3/21
150. Одлука о давању сагласности на Одлуку
о измјенама Статута ЈЗУ Дом здравља
Модрича.......................................................3/21
151. Одлука о формирању Локалног кризног
центра за контролу афричке куге свиња на
подручју општине Модрича.......................7/13

- РЈЕШЕЊА 152. Рјешење о именовању Стамбене
комисије
за
борачко-инвалидску
заштиту.........................................................5/28
153. Рјешење о именовању Стамбене
комисије
за
борачко-инвалидску
заштиту.........................................................6/17

155.
Правилник
о
усклађивању
и
регистрацији редова вожње аутобуских
линија
на
подручју
општине
Модрича.........................................................2/1
156. Даљинар и минимална времена
вожње..............................................................2/8
157. Правилник о измјенама и допунама
Правилника
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Општинске
управе Модрича...........................................6/17
158. Правилник о начину управљања и
одржавања стамбених јединица социјалног
становања...................................................10/38
159. Правилник о поступку додјеле
стамбених
јединица
социјалног
становања...................................................10/45
АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЕКОЛИГИЈУ
160. Оглас број: 05/8-372-3/19....................1/27
161. Оглас Број: 05/8-372-10/19..................5/29
162. Оглас број: 05/8-372-13/19..................6/25
163. Оглас број: 05/8-372-15/19..................6/25
164. Оглас број 05/8-372-20/19...................8/25
165. Оглас број 05/8-372-21/19...................8/25

АКТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
166. Пословник о раду Одбора за жалбе
општине Модрича.......................................5/30
167. Одлука о приступању изради печата
Одбора за жалбе општине Модрича..........5/3

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

