Број 1

Страна 1

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
6. фебруар
Година XX - Број 1

2012. године
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2012. годину износи
50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00002348-90
Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1.
На основу члана 4. став 1. и члана 24. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11) и члана 35. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“,
број: 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 31.
сједници одржаној 31.01.2012. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о општинским
административним таксама

Члан 3.

За списе и радње у поступку пред републичким органима управе плаћају се таксе по Тарифи републичких
административних такса.
Члан 4.
Таксени обвезник (у даљем тексту: обвезник) је лице по чијем се захтјеву поступак покреће, односно врше
радње предвиђене таксеном Тарифом.
Ако за исту таксу постоје два или више обвезника,
њихова обавеза је солидарна.
Члан 5.

Овом одлуком утврђују се обавезе плаћања општинских административних такса (у даљем тексту: таксе)
за списе и радње у поступку пред органима: Административне службе општине Модрича, јавним установама и предузећима и другим организацијама, које врше
јавна овлашћења ако им је законом или одлуком општине повјерено да рјешавају у управним стварима о
одређеним правима и обавезама.

Aко таксеном тарифом није другачије прописано,
таксена обавеза настаје:
1. за писмене поднеске – у тренутку када се предају,
а за усмено саопштење које се даје на записник – у тренутку кад се записник сачини,
2. за рјешења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтјева, односно поднеска за њихово
издавање, и
3. за управне радње – у тренутку подношења захтјева
за извршење тих радњи.

Члан 2.

Члан 6.

Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина
таксе утврђује се Тарифом општинских административних такса (у даљем тексту: таксена Тарифа), која се
налази у прилогу и саставни је дио ове одлуке.
Такса се може наплатити само ако је прописана таксеном Тарифом.
Наплаћена такса по таксеној Тарифи представља
приход буџета општине Модрича.

Ако је таксеном Тарифом прописано да се такса
плаћа према вриједности предмета, као основица за
обрачунавање таксе узима се вриједност означена у
поднеску или исправи.

Члан 1.

Члан 7.
Ако се исправа за које се плаћа такса по захтјеву
странке издаје у два или више примјерака, за други и
сваки наредни примјерак плаћа се такса као за препис
или овјеру преписа.
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Члан 8.

Члан 15.

У рјешењу или другој исправи за коју је такса
плаћена мора се означити да је такса плаћена, у којем
износу и по којем тарифном броју.
У исправама које се издају без таксе мора се означити у коју сврху се издају и на основу којег прописа су
ослобођене од таксе.

Надзор над примјеном ове одлуке вршиће Пореска
управа.

Члан 9.

Члан 16.
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за
општу управу општине Модрича и органи из члана 1.
ове одлуке који поступају по захтјеву странака.

Ако обвезник не плати таксу (непосредно или поштом) за поднесак који није таксиран, органи који
одлучују по захтјеву писаном опоменом упозориће обвезника, који је дужан да плати таксу у року од 8 дана
од дана пријема опомене и истовремено ће га упознати
са посљедицама неплаћања таксе.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским административним таксама и накнадама, („Службени гласник општине Модрича“, број:
9/05 и 3/09).

Члан 10.

Члан 18.

Од обавезе плаћања таксе ослобођени су обвезници,
списи, поднесци и радње наведени у члану 13. и 14. Закона о административним таксама.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

Члан 11.
Лице које је платило таксу коју није било дужно да
плати или је таксу платило у износу већем од прописаног, или за радњу коју орган није извршио, има право на
поврат таксе, односно вишка плаћене таксе.
Рјешење о поврату таксе у случајевима из претходног става доноси надлежни орган управе који је одлучио о захтјеву.

Члан 17.

Број: 01-022-7/12
Датум: 31.01.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић,с.р.

ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА

Члан 12.
Право на наплату таксе застаријева за двије године
од истека године у којој је таксу требало наплатити, а
право на поврат таксе односно вишка плаћене таксе за
двије године од дана када је такса плаћена.
Члан 13.
Таксе се плаћају у административним таксеним
маркама јединствене емисије (у даљем тексту: таксене
марке).
Таксене марке издају се у апоенима од: 1 КМ, 2 КМ,
5 КМ, 10 КМ и 50 КМ.
Таксе се плаћају на начин прописан ставом 1. овог
члана, а ако је прописана такса у већем износу од 200
КМ иста се плаћа налогом на рачун буџета општине
Модрича.
Члан 14.
За списе и радње за које је таксена обавеза настала
до дана ступања на снагу ове одлуке, а није наплаћена,
биће наплаћена у складу са одлуком која је била на снази у вријеме настанка таксене обавезе.

I ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1. 		

Плаћа се у КМ

За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и
друге поднеске, ако овом тарифом није
прописана друга такса ................................................... 2
Такса по овом тарифном броју не плаћа се на накнадне поднеске којима странка захтијева само брже
поступање по раније поднесеном захтјеву.
Тарифни број 2.
На жалбе по којима рјешавају општински
органи и органи из члана 1. ове одлуке .................. 10

II РЈЕШЕЊА
Тарифни број 3.
За сва рјешења за која није прописана
посебна такса ................................................................... 10
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Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица,
такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута
колико има лица којима се рјешење уручује.
За рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса.
Тарифни број 4.
За рјешења којима се одобрава обављање дјелатности
за привредна друштва:
1. трговина на велико...................................
200
2. трговина на мало.......................................
100
3. угоститељство ............................................ 150
4. друге непоменуте дјелатности ............. 150
Тарифни број 5.
1. За рјешења којима се одобрава обављање занатско-предузетничке дјелатности:
а) трговинска дјелатност ........................................... 100
б) угоститељска дјелатност .................................... 100
в) занатска дјелатност (занатска производња,
пружање занатских услуга, стари занати, умјетнички
занати и домаћа радиност) ........................................ 80
г) трговина на мало на тезгама и пијацама ......... 50
д) остале непоменуте дјелатности .......................... 150
2. За акте којима се одобрава обављање превозничке
дјелатности:
а) јавни превоз лица и ствари у
друмском саобраћају ................................................. 150
б) превоз за властите потребе ................................ 50
в) лиценца превозника ...........................................
10
г) лиценца за возило ................................................. 10
д) легитимација за возача такси возила .............. 10
ђ) овјера реда вожње аутобуских линија
на подручју општине ...............................................
50
3. За рјешења којима се одобрава први упис пловних
објеката унутрашње пловидбе у регистар:
а) за моторне тегљаче и путничке мјешовите бродове
преко 200 КС и моторне теретњаке преко 300 т
носивости ........................................................................ 20
б) за остале пловне објекте ........................................ 10
Уколико се једним актом стиче право на обављање
више дјелатности, такса из овог тарифног броја плаћа се
за сваку дјелатност посебно.
Тарифни број 6.
За акта којима се одобрава обављање привремених и
повремених послова:
1. На вашарима, сајмовима и другим манифеста
цијама за већ регистроване дјелатности:
а) угоститељску ............................................................ 50
б) трговинску ............................................................... 20
в) забавне активности ................................................ 50
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2. Обављање привремених облика продаје до годину дана на одређеним мјестима које утврди надлежни
општински орган (творнички пакован сладолед и безалкохолна пића у фабричком паковању, књиге, часописи,
разгледнице, сувенири, наочаре, кокице, кестен, кукуруз, сопствени производи умјетничког и старог занатства и домаће радиности) .............................................
50
Тарифни број 7.
1. За рјешења којима се одобрава привремена одјава
обављања дјелатности ...................................................... 50
2. Продужено радно вријеме
угоститељских објеката ............................................. 50
3. За овјеру пословних књига плаћа се такса ....... 10

III ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ И
ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
Тарифни број 8.
1. За издавање водне сагласности:
а) стамбени објекти ...................................................... 20
б) пословни и стамбено-пословни објекти .......... 50
2. За издавање водне дозволе:
а) стамбени објекти ...................................................... 50
б) пословни и стамбено-пословни објекти ........... 100

IV ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ГРАЂАНСКИХ СТАЊА
Тарифни број 9.
1. За изводе из матичних књига (МКР, МКВ, МКУ,
смртовница и увјерење о држављанству) .................... 5
2. За издавање увјерења и извода из матичних књига
за иностранство .................................................................. 10
3. За издавање интернационалних извода из матичних књига ............................................................................ 15
4. За издавање увјерења о издржавању ради пореских олакшица у иностранству .................................... 15
5. Потврде о животу .................................................. 10
6. За вјенчање плаћа се:
а) вјенчање у просторијама матичне службе и
мјесних канцеларија.......................................................... 20
б) вјенчање у просторијама матичне службе и
мјесних канцеларија ван радног времена .................. 30
в) вјенчање ван просторија матичне службе и
мјесних канцеларија. ........................................................ 100
г) вјенчање ако је један или оба брачна друга страни
држављанин ....................................................................... 50
д) вјенчање у дане државних празника ............... 50
У прописану таксу је укључено и издавање извода
из матичне књиге вјенчаних, након обављеног чина
вјенчања.
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V УВЈЕРЕЊА

Број 1
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Тарифни број 15.

Тарифни број 10.
1. За увјерења којима се доказује поријекло или
вриједност, количина, или квалитет или здравствена
исправност робе ................................................................... 20
Ова такса се не плаћа за стране поштанске декла
рације које прате спроводни лист.
2. За сва увјерења и сагласности, ако није другачије
прописано .............................................................................. 10

VI ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ
Тарифни број 11.
За овјеру потписа, рукописа и преписа службених
аката и докумената:
1. За овјеру сваког потписа ..................................
5
2. За овјеру рукописа или преписа службених аката
и других исправа по свакој страници:
а) до 5 страница .............................................................. 2
б) за сваку следећу страницу ....................................... 1
Тарифни број 12.
За овјеру свих врста уговора ....................................... 10
Свака измјена садржаја уговора сматра се у погледу
плаћања таксе као нови уговор.
Тарифни број 13.
Овјера пуномоћи за:
1. Управљање, регистрацију или отуђење путничког, теретног или другог моторног возила ............... 20
2. Управљање путничким, теретним или другим моторним возилом до 30 дана ...........................................
5
3. За остале пуномоћи ..............................................
5

VII ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА И ЕКОЛОГИЈЕ
Тарифни број 14.
Издавање
извода
из
просторно-планске
документације:
1. За објекте чију изградњу одобрава Министарство
за просторно уређење, грађевинарство и екологију. ...80
2. За формирање грађевинске парцеле .............
50
3. За доставу података (изводи из планова, одлука
и сл.) .................................................................................
20
Такса из тачке 3. овог тарифног броја плаћа се за
изводе из просторно планске документације по једној
катастарској честици.

1. За издавање локацијских услова .......................... 20
2. За одобрење за грађење плаћа се такса према
предрачунској вриједности објекта, и то:
а) до 50.000 КМ ............................................................. 20
б) од 50.000 КМ до 100.000 КМ .............................. 30
в) преко 100.000 КМ – 0,25% на предрачунску
вриједност објекта, али не више од........................... 5.000
3. За издавање рјешења о одобрењу за употребу
објекта ................................................................................. 30
Тарифни број 16.
1. За издавање еколошке дозволе ............................. 50
2. За ревизију еколошке дозволе .............................. 50
3. За издавање рјешења о одобравању плана активности са мјерама и роковима за постепено смањење
емисија, односно загађења и за усаглашавање са
најбољом расположивом техником .............................. 30

VIII ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У
ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Тарифни број 17.
1. За упис у регистар оснивања заједнице до 10 етажних власника ....................................................................... 30
2. За упис у регистар оснивања заједнице преко 10
етажних власника .............................................................. 50
3. За упис статусне промјене ..................................... 30
4. За упис промјене лица овлашћених за заступање.... 15
5. За извод из регистра или увјерење о подацима из
регистра ................................................................................ 10
2.
На основу члана 22. Закона о комуналним
дјелатностима («Службени гласник Републике Српске»,
број 124/11) и члана 35. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
3/08), Скупштина општине Модрича на 31. сједници
одржаној 31.01.2012. године, дониjeлa je

О Д Л У К У
о комуналној накнади
Члан 1.
Овом oдлуком прописује се обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње, прописују основи и
мјерила за утврђивање висине накнаде и коришћење
средстава остварених од комуналне накнаде.

Број 1
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Члан 2.

Члан 6.

Висина комуналне накнаде утврђује се зависно од
степена опремљености насеља комуналним објектима,
уређајима заједничке комуналне потрошње и квалитета
и стандарда комуналних производа и услуга.

Комунална накнада плаћа се за сваки квадратни метар (м2) изграђене корисне површине производног, пословног или другог простора.

Члан 3.
Према степену опремљености насеља комуналним
објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње
и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга подручје општине дијели се на шест (6) зона које
одговарају зонама и границама градског грађевинског
земљишта које су утврђене Одлуком о грађевинском
земљишту.

Члан 7.
Основ за плаћање комуналне накнаде је јединица
изграђене корисне површине (м2) простора.
Мјерила за плаћање комуналне накнаде су:
1. Степен опремљености насеља комуналним
објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње.
2. Квалитет услуга и стандарда комуналних производа и услуга.

Члан 4.

Члан 8.

Обвезници плаћања комуналне накнаде су власници производног, пословног или другог простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и
уређаја заједничке комуналне потрошње.

Висина комуналне накнаде утврђује се према
јединици изграђене корисне површине м2 производног,
пословног или другог простора у зависности од зоне у
којој се објекат налази и степена опремљености насеља
комуналним објектима и то на слиједећи начин:
		
Кн = КП х Б х ВБ
гдје је
Кн – комунална накнада
КП – изграђена корисна површина м2
Б – број бодова из члана 9. и 10. ове oдлуке
ВБ – вриједност бода.

Нови обвезник је дужан да прије почетка коришћења
простора из претходног става поднесе пријаву надлежном општинском органу за утврђивање висине накнаде
у року од 15 дана од почетка коришћења простора.
Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје од
првог дана наредног мјесеца, након почетка коришћења
простора за који се плаћа накнада.
Члан 5.
Комунална накнада се утврђује у мјесечном износу, а плаћа се квартално најкасније до краја мјесеца за
текући квартал.

Члан 9.
Висина комуналне накнаде по јединици мјере
изграђене корисне површине производног, пословног
или другог простора за један мјесец, изражен у бодовима, по зонама износи:

ВРСТА ПРОСТОРА
(НАМЈЕНА)

Прва
зона

Друга
зона

Трећа
зона

Четврта
зона

Пета
зона

Шеста
зона

- ПРОИЗВОДНИ
- ПОСЛОВНИ
1. Представништва, пословна
удружења, заступништва, банке, лутрије, игре
на срећу, туристичке агенције, ноћни барови,
дискотеке, угоститељство, услуге у области
промета, трговина, осигурање имовине и лица,
пројектовање и друге техничке услуге, пословне услуге, адвокатске и нотарске канцеларије,
технички преглед возила, ПТТ услуге, електро
дистрибуција, друмски саобраћај.
2. Просторије државних органа, занатске услуге,
личне услуге за домаћинства, стамбено-комуналне дјелатности, тржнице и пијаце, остале
услужне дјелатности.
3. Здравство, образовање и васпитање, наука,
култура, умјетност, заштита од пожара, спорт и
физичка култура.

100

80

70

50

40

30 бод.

150

130

100

50

30

10 бод.

100

80

60

40

20

5 бод.

70

50

30

20

10

5 бод.
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Члан 10.

Члан 16.

Утврђује се вриједност бода комуналне накнаде у
износу од 0,0007 КМ/м2 изграђене корисне површине
производног, пословног или другог простора.
У случају измјене вриједности бода комуналне накнаде, Скупштина општине на приједлог Одјељења
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, а на основу Програма одржавања
и модернизације комуналних објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње, доноси одлуку о
вриједности бода комуналне накнаде.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Модрича»

Члан 11.
Програм одржавања и модернизације комуналних
објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње
доноси Скупштина општине на приједлог Одјељења
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију.
Програм треба да садржи локацију, период и
вријеме, обим и квалитет одржавања, обнављања
и модернизације комуналних објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње и комуналних услуга,
као и висину потребних средстава и распоред средстава
по појединим намјенама.
Члан 12.
Средства комуналне накнаде прикупљају се и
обједињавају на посебном рачуну у буџету општине.
Средства из става 1. овог члана могу се користити
искључиво за финансирање дјелатности заједничке комуналне потрошње, према Програму из члана 11. ове
одлуке.
Члан 13.
Висину комуналне накнаде утврђује рјешењем
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију општине Модрича.
Рјешење о утврђивању комуналне накнаде издаје се
на име власника простора.
Наплату утврђене накнаде прати Одјељење за
финансије општине Модрича.
Члан 14.
Надзор над провођењем ове одлуке врши Одјељење
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију оштине Модрича.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о комуналној накнади («Службени гласник општине Модрича», број: 9/05).

Број: 01-022-8/12		
Датум: 31.01.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

3.
На основу члана 16. став 1. тачка д. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 112/06), члана 348.
став 3. тачка д. Закона о стварним правима «Службени
гласник Републике Српске», број: 124/08 и 95/11), члана
11. тачка д. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Модрича“, број: 8/07) и члана
35. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године.
доноси

ОДЛУКУ
о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе ради
комплетирања грађевинске парцеле
Члан 1.
Продаје се путем непосредне погодбе, неизграђено
градско грађевинско земљиште, означено као к.ч.
бр.1760/39 – Градилиште, двориште, уписано у ПЛ број:
377 за КО Модрича, површине 14 м² - посјед Скупштине општине Модрича, а што одговара к.ч. бр. 10/1589
уписано у ЗК уложак број: 3488 за КО Модрича , површине 14 м² - државна својина 1/1 , а ради комплетирања
грађевинске парцеле означене као к.ч. бр.1760/5 на којој
је изграђен пословни простор број 9 површине 18,10 м²
парцеле у складу са Регулационим планом „Тржница “.
Члан 2.
Даје се сагласност Начелнику општине Модрича
да по основу ове одлуке и тржишне цијене утврђене
од стране Пореске управе, те након претходно
прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске закључи купопродајни уговор о продаји
земљишта из члана 1. ове одлуке, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

Број 1
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Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-9/12 		
Датум: 31.01.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

4.
На основу члана 20. став 3. Закона о комуналним
дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/11) , члана 2. тачка ђ. Уредбе о давању сагласности на цијену одређених производа и услуга (“Службени гласник Републике Српске“, број: 11/11), те члана
35. Статута општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“ , број: број: 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на својој 31. сједници, одржаној
31.01.2012. године, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на повећање
цијена комуналних услуга
І
Даје се сагласност АД “Комуналац“ Модрича на
повећање цијена комуналних услуга - одвоз смећа за
домаћинства на територији општине Модрича – са 4,00
КМ на 6,50 КМ са ПДВ-ом.
ІІ
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о давању сагласности на повећање цијена комуналних услуга број: 02/1-370-24/01 од 14.06.2001.год.
ІІІ
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“, а примјењиваће се од 01.02.2012. године.
Број: 01-022-10/12 		
Датум: 31.01.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

5.
На основу члана 2.2., 2.3., 2.12., и 2.14. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и
32/10), члана 7. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 9/10, 37/10 и 74/11)

и члана 35. и 71. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича, на 31. сједници одржаној дана 31.01.2012. .године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о објављивању јавног огласа за
именовање два члана Општинске
изборне комисије Модрича
І
Овом одлуком расписује се Јавни оглас за именовање
два члана Општинске изборне комисије Модрича.
Састав изборне комисије је мултиетнички тако
да одражава заступљеност конститутивних народа,
укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган, надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном
на државном нивоу.
Састав Општинске изборне комисије ће одражавати
равноправну заступљеност полова.
Надлежност Општинске изборне комисије утврђена
је одредбама члана 2.13.
Изборног закона БиХ и одговарајућим подзаконским прописима.
ІІ
Општи услови које кандидати морају испуњавати:
- да је лице са правом гласа – лице старије од 18 година,
- да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у спровођењу избора.
Кандидат не може бити лице:
- које се не може кандидовати у смислу члана 1.6.,
1.7. и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине,
- које је члан највишег извршнополитичког органа
политичке странке или коалиције,
- које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним
чланом 2.12. став 4. Изборног закона,
- које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
- којем је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборних закона или прописа за коју
је лично одговорно, у посљедње 4 (четири) године
рачунајући од дана правоснажности одлуке,
- које је заступник, односно пуномоћник субјекта
који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у
трајању од шест мјесеци или дуже.

Страна 8

Број 1
С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Посебни услови
6.
На основу члана 30.Закона о локалноj самоуправи
а) да има пребивалиште у општини Модрича,
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
б) да има завршен правни факултет, односно VII/1 42/05 и 118/05), члана 7. став 1. тачка а) Упутства о
степен стручне спреме друштвеног смјера или заврше- утврђивању квалификација, броја и именовању чланону вишу школу, односно VI/1 степен стручне спреме ва изборне комисије основне изборне јединице у Босдруштвеног смјера,
ни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 9/10,
ц) да посједује искуство у спровођењу избора.
37/10 и 74/11) и члана 35. и 71. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05
Изузетно од одредбе овог става тачка б), члан избор- и 3/08) Скупштина општине Модрича, на 31. сједници
не комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне одржаној дана 31.01.2012. године, доноси
спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду изборне комисије у трајању од најмање двије године од
РЈЕШЕЊЕ
ступања на снагу Изборног закона Босне и Херцеговине.
о именовању Конкурсне
Изузетно од одредбе овог става тачка ц), члан изборне комисије може бити лице које има завршен правни
комисије за провођење поступка
факултет, односно VII/1 степен стручне спреме.
се:

Под искуством у спровођењу избора подразумијева

а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у спровођењу избора и
д) објава стручних и научних радова из области избора.
Мандат
Члану Општинске изборне комисије мандат траје 7
(седам) година и тече од давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку о именовању члана
Општинске изборне комисије, донијету од стране Скупштине општине.
Статус
Члан Општинске изборне комисије не заснива радни
однос.
Члан Општинске изборне комисије има право на
сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са одредбама закона и одлуке Скупштине општине.
III
Оглас из тачке I ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу
„Глас Српске“.
Јавни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана
објављивања у гласилима из става 1.ове тачке.
ІV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Модрича”.
Број:
01-022-11/12
Датум: 31.01.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

именовања чланова Општинске
изборне комисије Модрича
I

Овим рјешењем именује се Конкурсна комисија за
провођење поступка по Јавном огласу за именовање
чланова Општинске изборне комисије Модрича, у
следећем саставу:
1. Дара Крнета,
- предсједник
2. Жељко Терзић, - члан
3. Хамдија Турсић, - члан
II
По затварању Јавног огласа за именовање чланова
Општинске изборне комисије Модрича, Комисија из
тачке I овог рјешења, подноси писани извјештај Скупштини општине, у којем наводи све релевантне податке
за свако лице које је поднијело захтјев по Јавном огласу.
У
наведеном
извјештају
Комисија
врши
класификацију кандитата на оне који испуњавају услове тражене Јавним огласом и на оне који не испуњавају
услове.
Са кандидатима који испуњавају услове Јавног огласа, Комисија обавља интервју, након чега сачињава
ранг листу са редослиједом кандидата према успјеху
постигнутом на интервјуу, и исту доставља Скупштини општине.
ІІІ
Одлуку о именовању чланова Општинске изборне комисије доноси Скупштина општине, на основу утврђеног редослиједа из тачке II овог рјешења
и доставља Централној изборној комисији БиХ, на
давање сагласности.
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Павић Предраг извршио идентификацију парцеле по новом
и старом операту, те уврдио да парцелама означеним као
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а к.ч. 5636 – двориште Камењача површине 500 м2, воћњак
објавиће се у “Службеном гласнику општине Модрича”. Камењача површине 275 м2, кућа и зграда Камењача површине 32 м2, к.ч. 5637 – пашњак Камењача површине 299 м2,
Број:
01-111-3/12
ПРЕДСЈЕДНИК
к.ч. 5638 – њива Камењача површине 2142 м2, к.ч. 5639/1 –
Датум: 31.01.2012. године
Петар Гагулић, с.р. пашњак Камењача површине 913 м2, к.ч. 5639/2 – пашњак
Камењача површине 547 м2, к.ч. 5639/3 – пашњак Камењача
површине 1257 м2 и к.ч. 5648 – њива Маринковача површине 7656 м2 уписаним у П.Л. 125 за К.О. Врањак као посјед
7.
Скупштина општине Модрича на основу члана СТАЈИЋ ВАСЕ, сина Николе, у дијелу 1/1 по старом опера190. Закона о општем управном поступку („Службени ту одговарају2 парцеле к.ч. 1783 – њива Маринковача повр1780/2 – двориште са кућом Камењача
гласник РС“, број: 13/02), члана 6. Закона о поступку шине 7656 м , к.ч.
2
,
к.ч.
1780/3 – пашњак Камењача површине
површине
807
м
за укидање заједничког права власништва на бившим
2
299
м
,
к.ч.
1780/4
–
њива
Камењача површине 2142 м2, к.ч.
кметским селиштима („Службени лист Босне и Хер913 м2, к.ч. 1780/6 –
цеговине“, број 22/73) и члана 356. Закона о стварним 1780/5 – пашњак Камењача површине
2
пашњак Камењача површине 547 м и к.ч. 1780/7 – пашњак
правима („Службени гласник РС“, број: 124/08, 95/11),
Камењача површине 1257 м2, уписане у З.К. извадак 544 за
рјешавајући по захтјеву СТАЈИЋ НИКОЛЕ, сина Васе,
К.О. Копривна као власништво бивше кметовске породииз Врањака, у предмету признања права власништа на
це Дујић (на основу Уредбе министарства у Београду од
бившим кметским селиштима, д о н о с и
21.06.1919. године). На основу изјаве свједока Савић Неде и
Марковић Богдана, те увидом у ПЛ као и увиђајем на лицу
мјеста утврђено је да је стварни власник парцеле СТАЈИЋ
РЈЕШЕЊЕ
ВАСО, син Николе, из Врањака, који је уписан у катастар1. Утврђује се да је СТАЈИЋ НИКОЛА, син Васе, из ском операту са 1/1 дијела, на истим има саграђену кућу, у
посједу је исте те га нико и не оспорава у кориштењу исте.
Врањака, власник парцела уписаних у З.К. извадак 544
Члан 6. Закона о поступку за укидање заједничког
за К.О. Копривна, означених као:
права власништва на бившим кметским селиштима наво2
- к.ч. 1783 – њива Маринковача, површине 7656 м ,
ди: „Поступак за утврђивање права власништва по овом
- к.ч. 1780/2 – двориште са кућом Камењача, поврзакону спроводи и рјешење доноси Скупштина општине
2
шине 807 м ,
на чијем се подручју налази бивше кметско селиште или
2
- к.ч. 1780/3 – пашњак Камењача, површине 299 м ,
његов највећи дио, по одредбама Закона о општем управ2
- к.ч. 1780/4 – њива Камењача, површине 2142 м ,
ном поступку.“
- к.ч. 1780/5 – пашњак Камењача , површине 913 м2,
Члан 356. став 2. Закона о стварним правима наводи:
- к.ч. 1780/6 – пашњак Камењача, површине 547 м2, и „заинтересовано лице које није покренуло поступак по
- к.ч. 1780/7 – пашњак Камењача, површине 1257 м2. прописима из члана 355. Закона (тачка ж. Закон о поступку
укидања заједничког права својине на бившим кметским
2. Републичка управа за геодетске и имовинско- селиштима), а које има правни интерес за остваривање
правне послове ПЈ Модрича – Земљишно-књижна својих права по тим прописима, може у року од три године
канцеларија ће по правоснажности овог рјешења из- од дана ступања на снагу овог закона да покрене поступак
вршити укњижбу права власништва на парацелама за рјешавање спорних имовинско-правних односа на непоиз тачке 1. овог рјешења, на начин да ће брисати влас- кретностима“.
ништво бивше кметовске породице Дујић, те уписати
На основу овако утврђеног чињеничног стања одлучеСтајић Никола, син Васе, у дијелу 1/1.
но је као у диспозитиву.
3. Подносилац захтјева се обавезује уплатити 50,00
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
КМ на име трошкова поступка у корист Републичке послове ПЈ Модрича - Земљишно-књижна канцеларија
управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања ће извршити провођење овог рјешења по службеној дужЛука на жиро рачун бр. 555007-002251-7643, прије пра- ности, а на основу члана 9. Закона о поступку за укидање
воснажности рјешења.
заједничког права власништва на бившим кметским селиштима.
Трошкове поступка подносилац је дужан платити у изОбразложење
носу од 50,00 КМ.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
СТАЈИЋ НИКОЛА, син Васе, поднио је захтјев
16.01.2012. године за расправљање имовинских односа се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана
на бившем кметском селишту. У захтјеву је навео да је пријема рјешења.
предметну парцелу стекао наслијеђем од оца Васе, да је у
01-476-1/12
ПРЕДСЈЕДНИК
посједу исте дуже од 50 година, и да је у катастру уписан Број:
Датум: 31.01.2012. године
Петар Гагулић, с.р.
као посједник на истој у дијелу 1/1.
Поступајући по захтјеву Подручна јединица Модрича
је одржала усмену расрпаву, на којој је вјештак геометар
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8.
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 31.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском сједници одржаној дана 31.01. 2012. године, донијела је
грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општиРЈЕШЕЊЕ
не Модрича („Службени гласник општине Модрича“
о неприхватању понуде
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 31.
сједници одржаној дана 31.01. 2012. године, донијела је
Општина Модрича не прихвата неизграђено
грађевинско земљиште, по понуди Миловановић (МиРЈЕШЕЊЕ
лан) Бојана, из Гаревца, општина Модрича, заступаног
о неприхватању понуде
по адвокату Андрић Илији, земљиште означено као к.ч.
број: 237/35, површине 1673 м2 по новом премјеру, што
Општина Модрича не прихвата неизграђено одговара к.ч. број: 331/22, површине 1675 м2, уписане
грађевинско земљиште, по понуди Јовић (Вељко) Вељка у ПЛ број 2295/1 и ЗК извадак број 517 у К.О. Таревци.
из Кладара Доњих, општина Модриче, земљиште ознаОбразложење
чено као к.ч. број: 10/178, површине 1198 м2 по новом
премјеру, што одговара к.ч. број: 398/22, површине 1198
Миловановић Бојан из Гаревца, заступан по адвом2, уписане у ПЛ број 2131/1 и ЗК извадак број 1789 у
кату Андрић Илији, обратио се писменом понудом
К.О. Таревци.
17. 01. 2012. године Скупштини општине Модрича за
преузимање неизграђеног грађевинског земљишта блиОбразложење
же описаног у диспозитиву овог рјешења.
Јовић Вељко, из Кладара Доњих, обратио се писмеУ току поступка извршен је увид у приложену
ном понудом 03. 01. 2012. године Скупштини општине
Модрича за преузимање неизграђеног грађевинског документацију и утврђено је следеће чињенично стање:
- да је као посједник земљишта из диспозитива овог
земљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.
рјешења, површине 1673 м2 уписане у П.Л. број 2295/1
У току поступка извршен је увид у приложену подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,
- увидом у земљишно-књижни извадак број 517 за
документацију и утврђено је следеће чињенично стање:
к.о.
Таревци, утврђено је да је предметно земљиште
- да је као посједник земљишта из диспозитива овог
укњижено
као државна својина са 1/1 дијела.
рјешења, површине 1198 м2 уписане у П.Л. број 2131/1
право
кориштења на предметно земљиште имеподносилац понуде уписан са 1/1 дијела,
новани је стекао на основу Рјешења општине Модрича
- увидом у земљишно-књижни извадак број 1789
број: 02-374-12-312/2000 од 01.02.2000. године.
за к.о. Таревци, утврђено је да је предметно земљиште
- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020»
укњижено као државна власништво са 1/1 дијела.
парцела налази у Зони становања.
- право кориштења на предметно земљиште имеОбзиром да општина Модрича није заинтересована
новани је стекао на основу Рјешења општине Модрича
за преузимање предметног земљишта, одлучено је као
број: 02-374-12-918/2000 од 01.02.2000. године.
у диспозитиву овог рјешења.
- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020»
Против овог рјешења није допуштена жалба али се
парцела налази у Зони становања.
може покренути управни спор код Окружног суда у
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења
Обзиром да општина Модрича није заинтересована
за преузимање предметног земљишта, одлучено је као
Број: 01-475-7/12
ПРЕДСЈЕДНИК
у диспозитиву овог рјешења.
Датум: 31.01.2012. године
Петар Гагулић, с.р.
Против овог рјешења није допуштена жалба али се
може покренути управни спор код Окружног суда у
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
10.
На основу члана 35. и 71. Статута општине МодриБрој: 01-475-1/12
ПРЕДСЈЕДНИК
ча
(«Службени
гласник општине Модрича», број: 4/05
Датум: 31.01.2012. године
Петар Гагулић, с.р
и 3/08), а након разматрања Извода из записника са 30.
сједнице, Скупштина општине Модрича на 31. сједници
одржаној 31.01.2012. године, донијела је
9.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском
грађевинском земљишту Републике Српске („СлужбеЗАКЉУЧАК
ни гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“
1. Прихвата се Извод из записника са 30. сједнице
Скупштине oпштине Модрича.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године,
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри- донијела је
ча».
Број: 01-022-6/12
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

11.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о општинским aдминистративним таксама, Скупштина општине
Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог Одлуке о општинским административним таксама
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-7-1/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

12.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број:
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о
комуналној накнади, Скупштина општине Модрича на
31. сједници одржаној 31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог Одлуке о комуналној накнади.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-8-1/12
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

13.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о продаји
градског грађевинског земљишта, Скупштина општине

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог Одлуке о продаји градског
грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, ради комплетирања грађевинске парцеле.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-9-1/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

14.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о давању
сагласности на повећање цијена комуналних услуга,
Скупштина општине Модрича на 31. сједници одржаној
31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог Одлуке о давању сагласности на повећање цијена комуналних услуга.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-10-1/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

15.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број:
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о
објављивању Јавног огласа, Скупштина општине Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог Одлуке о објављивању
Јавног огласа за именовање два члана Општинске изборне комисије Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-11-1/12 		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо- објавиће се у «Службеном гласнику општине Модридрича («Службени гласник општине Модрича», број: ча».
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога рјешења о
именовању Конкурсне комисије, Скупштина општине Број: 01-022-14/12		
ПРЕДСЈЕДНИК
Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године, Датум: 01.02.2012. године
Петар Гагулић, с.р.
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог рјешења о именовању Конкурсне комисије за провођење поступка за именовање
чланова Општинске изборне комисије Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-12/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

17.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број:
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога рјешења
о утврђивању права власништва, Скупштина општине
Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог рјешења о утврђивању права влсасништва.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-13/12
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

18.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број:
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога рјешења о
неприхватању понуде, Скупштина општине Модрича
на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Приједлог рјешења о неприхватању
понудa Mиловановић (Милан) Бојана из Гаревца и Јовић
(Вељко) Вељка из Кладара Доњих, општина Модрича.

19.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05
и 3/08), а након разматрања Нацрта Програма развоја
пољопривреде и села, Скупштина општине Модрича на
31. сједници одржаној 31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Утврђује се Нацрт програма развоја пољопривреде
и села у периоду 2011-2015. година на подручју општине
Модрича.
2. Скупштина предлаже надлежном одјељењу да се
Програм доноси за период 2012 – 2016. година, а у дугорочне циљеве развоја да се уврсти:
- јачање задружног сектора,
- формирање Фонда за развој пољопривреде,
- подизање нових прерађивачких капацитета,
- повезивање пољопривредних произвођача са
прерађивачима.
3. Скупштина задужује Одјељење за привреду да
у року од 40 дана организује јавне расправе у сеоским
мјесним заједницама и утврђен Приједлог програма са
приједлозима и сугестијама са сједнице и јавних расправа поднесе Скупштини на разматрање на мартовској
сједници.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-15/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

20.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
3/08), а након разматрања Информације о реализацији
пројеката стратешког плана, Скупштина општине
Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата
се Информација о реализацији
пројеката стратешког плана економског развоја у 2011.
години.
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2. Скупштина задужује Начелника општине да у
наредном периоду, уколико буде повећања буџетских
прихода, ребалансом буџета повећа ставку за локални
економски развој.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-16/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

21.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
3/08), а након разматрања Извјештаја о раду Скупштине
општине за 2011. годину, Скупштина општине Модрича
на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2011. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-17/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

22.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
3/08), а након разматрања Информације о остваривању
права бораца, породица погинулих бораца и РВИ,
Скупштина општине Модрича на 31. сједници одржаној
31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о остваривању права
бораца, породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида у 2011. години, са освртом на материјално
издвајање општине Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-18/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

23.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05
и 3/08), а након разматрања Извјештаја о раду општинских инспекција, Скупштина општине Модрича на 31.
сједници одржаној 31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду општинских
инспекција за 2011. годину са предузетим мјерама и активностима.
2. Скупштина задужује општинске инспекције да у
наредном извјештајном периоду дају осврт на претходно утврђено стање у области у којој су надлежне и на
закључке са сједнице када је разматран извјештај о раду
за 2010. годину.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-19/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

24.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
3/08), а након разматрања Информације о активностима ПЈ Модрича, Скупштина општине Модрича на 31.
сједници одржаној 31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о активностима Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Модрича у 2011. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-20/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

25.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05
и 3/08), а након разматрања Информације о социјалном
положају Рома, Скупштина општине Модрича на 31.
сједници одржаној 31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о социјалном положају
Рома.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модриобјавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и
ча».
3/08), а након разматрања Информације о реализацији
Програма омладинске политике, Скупштина општине
Број: 01-022-21/12		
ПРЕДСЈЕДНИК
Модрича на 31. сједници одржаној 31.01.2012. године,
Датум: 01.02.2012. године
Петар Гагулић, с.р.
донијела је
26.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05
и 3/08), а након разматрања Извјештаја о раду Комуналне полиције, Скупштина општине Модрича на 31.
сједници одржаној 31.01.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду Комуналне полиције
за период 01.01. до 31.12.2011. године са предузетим
мјерама и активностима.
2. Задужује се Одјељење за просторно уређење,
стамбено–комуналне послове и екологију да сагледа
могућност рјешавања проблема одвода воде са градских улица, посебно из улице Доситеја Обрадовића.
3. Задужује се Комунална полиција да код
подношења наредног извјештаја, да осврт на претходно
утврђено стање и закључке са сједнице Скупштине када је разматран извјештај о раду за 2010. годину.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-22/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о реализацији Програма омладинске политике у 2011. години.
2. Скупштина задужује Начелника општине да се
код евентуалног ребаланса буџета повећа ставка за
Програм омладинске политике
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
Број: 01-022-23/12		
Датум: 01.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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28.
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 59.став 4.
алинеја 8. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 3/08), Начелник општине Модрича, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске
административне службе
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске административне службе («Службени гласник општине Модрича», број:
4/07,5/07,6/07, 9/07,6/08,1/09,8/10 и 2/11)
У члану 8. у тачки 9. ставу 4. иза ријечи «гимназија»
додаје се «зарез » и ријеч «економска», а иза ријечи «рачунару» додају се ријечи: « и положен посебан стручни
испит за матичара».

У истом члану у тачки 20. ставу 1. иза « алинеје
13» додаје се нова «алинеја 14» која гласи: «- прима
захтјеве органа за издавање личних докумената у вези
са провјером у МКР и КД и доставља податке о извршеним провјерама».
У истом члану у тачки 20. ставу 4. иза ријечи
«гимназија» брише се «зарез » и додаје ријеч « и економска », а иза ријечи «рачунару» додају се ријечи: « и
положен посебан стручни испит за матичара».
У истом члану у тачки 20. ставу 6. иза ријечи «извршилаца» мјења се ријеч и број: « Један (1)» у ријеч и
број « Два (2) «.
Члан 2.
Измјене и допуне овог Правилника ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Модрича».
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:
Датум:

02-12-1/12
02.02.2012.год.

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Кнеза Милоша бб.
- излази по потреби;
- уредник Ђорђе Никић, дипл. правн.
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