Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
04. април
Година XXV - Број 2

2017. године
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2017. годину
износи 50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00000062-61
Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.

Члан 4.

На основу члана 80. став 4. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15
и 3/16), и члана 35. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“, број
7/14), Скупштина општине Модрича, на 6.
редовној сједници одржаној дана 31.03.2017.
године, донијела је:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за обрачун ренте
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просјечна
коначна грађевинска цијена једног квадратног
метра корисне површине стамбеног и пословног
простора у 2016. години на подручју општине
Модрича као основице за израчунавање висине
накнаде за ренту.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена м2
корисне стамбене површине на подручју
општине Модрича у 2016. години износи
800,00 КМ.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању основице за
обрачун ренте („Службени гласник општине
Модрича“, број 4/16)

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-022-51/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

2.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став
2. тачка 19. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'', број
7/14) Скупштина општине Модрича, на 6.
редовној сједници одржаној дана 31.03.2017.
године, донијела је:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Модрича
1. Александра Ђурић, дипл. правник из
Модриче, разрјешава се вршиоца
дужности секретара Скупштине општине
Модрича са 31.03.2017. године, због
окончања поступка за именовање
секретара Скупштине општине.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
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Образложење
Александра Ђурић именована је за вршиоца
дужности секретара Скупштине општине
Модрича на 1. сједници Скупштине општине –
конститутивној, одржаној дана 01.12.2016.
године и то до избора и именовања секретара
Скупштине општине.
Чланом 48. став 4. Статута општине
Модрича прописано је да након престанка
мандата секретара Скупштине односно његовог
разрјешења Скупштина до окончања поступка
именовања секретара у складу са законом
именује вршиоца дужности секретара, који мора
да испуњава опште услове за запошљавање у
општинској управи у складу са законом и
посебне услове за именовање секретара, а
најдуже за период од 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине
општине завршен, створене су правне
претпоставке за коначно именовање секретара
Скупштине општине Модрича и разрјешење
вршиоца дужности секретара Скупштине
општине.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича на 6. сједници одржаној дана
31.03.2017. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-12/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а
биће
објављено
у
„Службеном
гласнику општине Модрича“.
Образложење
Снежана Бабић именована је за вршиоца
дужности начелника Одјељења за пријемну
канцеларију и информисање на 3. редовној
сједници Скупштине општине, одржаној дана
21.12.2016. године, и то до окончања поступка
именовања начелника Одјељења за пријемну
канцеларију и информисање, а најдуже за
период од 90 дана.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе,
скупштина на приједлог начелника општине до
окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења
или службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање начелника Одјељења за
пријемну канцеларију и информисање завршен,
створене су правне претпоставке за коначно
именовање начелника Одјељења за пријемну
канцеларију и информисање и разрјешење
вршиоца дужности начелника Одјељења за
пријемну канцеларију и информисање.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича на 6. сједници одржаној дана
31.03.2017. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.

3.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став
2. тачка 19. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'', број
7/14) Скупштина општине Модрича, на 6.
редовној сједници одржаној дана 31.03.2017.
године, донијела је:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за пријемну канцеларију и
информисање
1. Снежана Бабић, дипл. економиста из
Модриче, разрјешава се вршиоца дужности
начелника Одјељења за пријемну канцеларију и
информисање са 31.03.2017. године, због
окончања поступка за именовање начелника
Одјељења
за
пријемну
канцеларију
и
информисање.

Уторак, 04. април 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-13/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

4.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став
2. тачка 19. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'', број:
7/14) Скупштина општине Модрича, на 6.
редовној сједници одржаној дана 31.03.2017.
године, донијела је:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за борачко - инвалидску заштиту и
опште послове
1. Боса Новаковић, дипл. правник из Модриче,
разрјешава се вршиоца дужности начелника
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Одјељења за борачко - инвалидску заштиту и
опште послове са 31.03.2017.године, због
окончања поступка за именовање начелника
Одјељења за борачко - инвалидску заштиту и
опште послове.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Образложење
Боса Новаковић именована је за вршиоца
дужности начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту и опште послове на 3.
редовној сједници Скупштине општине,
одржаној дана 21.12.2016. године, и то до
окончања поступка именовања начелника
Одјељења за борачко - инвалидску заштиту и
опште послове, а најдуже за период до 90 дана.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе,
скупштина на приједлог начелника општине до
окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења
или службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање начелника Одјељења за
борачко - инвалидску заштиту и опште послове
завршен, створене су правне претпоставке за
коначно именовање начелника Одјељења за
борачко - инвалидску заштиту и опште послове
и разрјешење вршиоца дужности начелника
Одјељења за борачко - инвалидску заштиту и
опште послове
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича на 6. сједници одржаној дана
31.03.2017. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-14/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

Уторак, 04. април 2017.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности
1. Аленка Иловчевић, дипл. економиста из
Модриче, разрјешава се вршиоца дужности
начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности са 31.03.2017. године, због
окончања поступка за именовање начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Образложење
Аленка Иловчевић именованa је за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности на 1. сједници
Скупштине
општине
–
конститутивној,
одржаној дана 01.12.2016. године и то до избора
и именовања начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе,
скупштина на приједлог начелника општине до
окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења
или службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности завршен,
створене су правне претпоставке за коначно
именовање начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности и разрјешење вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича на 6. сједници одржаној дана
31.03.2017. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

__________________________________________

5.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став
2. тачка 19. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'', број:
7/14) Скупштина општине Модрича, на 6.
редовној сједници одржаној дана 31.03.2017.
године, донијела је:

Број:01-111-15/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став
2. тачка 19. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'', број:
7/14) Скупштина општине Модрича, на 6.
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редовној сједници одржаној дана 31.03.2017.
године, донијела је:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије
1. Борислав Гвозден, дипл. економиста из
Модриче, разрјешава се вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије са 31.03.2017.
године, због окончања поступка за именовање
начелника Одјељења за финансије.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Образложење
Борислав Гвозден именован је за вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије на
1.
сједници
Скупштине
општине
–
конститутивној, одржаној дана 01.12.2016.
године и то до избора и именовања начелника
Одјељења за финансије.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе,
скупштина на приједлог начелника општине до
окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења
или службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање начелника Одјељења за
финансије завршен, створене су правне
претпоставке за коначно именовање начелника
Одјељења за финансије и разрјешење вршиоца
дужности начелника Одјељења за финансије.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича на 6. сједници одржаној дана
31.03.2017. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-16/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

7.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став
2. тачка 19. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'', број:
7/14) Скупштина општине Модрича, на 6.
редовној сједници одржаној дана 31.03.2017.
године, донијела је:

Уторак, 04. април 2017.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију
1. Јован (Mићо) Мишић, дипл. инжењер
грађевинарства из Модриче, разрјешава се
вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено - комуналне
послове и екологију са 31.03.2017. године, због
окончања поступка за именовање начелника
Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Образложење
Јован (Мићо) Мишић именован је за
вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено - комуналне
послове и екологију на 1. сједници Скупштине
општине – конститутивној, одржаној дана
01.12.2016. године и то до избора и именовања
начелника Одјељења за просторно уређење,
стамбено - комуналне послове и екологију.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе,
скупштина на приједлог начелника општине до
окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења
или службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено - комуналне
послове и екологију завршен, створене су правне
претпоставке за коначно именовање начелника
Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију и разрјешење
вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено - комуналне
послове и екологију.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича на 6. сједници одржаној дана
31.03.2017. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-17/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________
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8.

9.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став
2. тачка 19. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'', број:
7/14) Скупштина општине Модрича, на 6.
редовној сједници одржаној дана 31.03.2017.
године, донијела је:

На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16), члана
50. и члана 52. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске” број: 97/16), и члана 35. Статута
општине Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 7/14), Скупштина општине
Модрича, на 6. редовној сједници одржаној дана
31.03.2017. године, донијела је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења комуналне полиције
1. Бранислав Ђурић, дипл. правник из Модриче,
разрјешава се вршиоца дужности начелника
Одјељења
комуналне
полиције
са
31.03.2017.године, због окончања поступка за
именовање начелника Одјељења комуналне
полиције.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању секретара Скупштине општине
Модрича
1. Александра Ђурић, дипломирани правник,
именује се за секретара Скупштине општине
Модрича са 31.03.2017. године.
2. Секретар Скупштине општине Модрича се
именује на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине Модрича који га је изабрао.

Образложење
Бранислав Ђурић именован је за вршиоца
дужности начелника Одјељења комуналне
полиције на 3. редовној сједници Скупштине
општине, одржаној дана 21.12.2016. године, и то
до окончања поступка именовања начелника
Одјељења комуналне полиције, а најдуже за
период до 90 дана.
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе,
скупштина на приједлог начелника општине до
окончања поступка именовања начелника
одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења
или службе, а најдуже за период до 90 дана.
Како је поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање начелника Одјељења
комуналне полиције завршен, створене су
правне претпоставке за коначно именовање
начелника Одјељења комуналне полиције и
разрјешење вршиоца дужности начелника
Одјељења комуналне полиције.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича на 6. сједници одржаној дана
31.03.2017. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-18/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Модрича''.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Модрича, на првој
сједници одржаној дана 01.12.2016. године,
донијела је рјешење о именовању Александре
Ђурић, дипл.правник за вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Модрича, до
избора и именовања секретара Скупштине. На
четвртој сједници Скупштина општине је
донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање секретара Скупштине
општине на вријеме трајања мандата новог
сазива Скупштине општине. Поступак по Јавном
конкурсу за избор и именовање секретара
спровела је Комисија за спровођење јавног
конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Модрича, коју је именовала
Скупштина општине Модрича рјешењем број:
01-022-166/16 од 29.12.2016. године.
Наведена Комисија је Извјештај о
спроведеном поступку са приједлогом за
именовање Александре Ђурић за секретара
Скупштине општине Модрича доставила
предсједнику Скупштине општине,
Како је поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине
општине завршен, створене су правне
претпоставке за коначно именовање секретара
Скупштине општине Модрича.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича je на 6. сједници одржаној
дана 31.03.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-19/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

10.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16), члана
50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске” број: 97/16), и члана 35. Статута
општине Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 7/14), Скупштина општине
Модрича, на 6. редовној сједници одржаној дана
31.03.2017. године, донијела је:

Уторак, 04. април 2017.

поднесеној пријави, обављеног интервјуа и
извршеног бодовања, Комисија је сачинила
Листу за избор кандидата број: 02-120-29-3/17
од 02.03.2017. године са приједлогом за
именовање Снежане Бабић за начелника
Одјељења
за
пријемну
канцеларије
и
информисање и исту доставила начелнику
општине као овлаштеном предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед
наведеном, а у складу са чланом 59. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
предложио
доношење
рјешења
као
у
диспозитиву.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича je на 6. сједници одржаној
дана 31.03.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за
пријемну канцеларију и информисање

Број:01-111-20/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

1. Снежана Бабић, дипломирани економиста
именује се за начелника Одјељења за пријемну
канцеларију и информисање општине Модрича,
са 31.03.2017. године, на вријеме трајања
мандата сазива Скупштине општине која ју је
именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Модрича”.
Образложење
Начелник општине Модрича је, у складу са
чланом 78.
Закона
о
службеницима
и
намјештениоцима у органима јединице локалне
самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и
именовање начелника одјељења у Општинској
управи Модрича број 02-120-29/17 дана
18.01.2017. године који је објављен у дневном
листу “Глас Српске” дана 25.01.2017. године и
''Службеном гласнику Републике Српске'' број:
7/17 дана 27.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је
Комисија за спровођење Јавног конкурса за
избор и именовање начелника одјељења у
Општинској
управи
општине
Модрича,
именована рјешењем начелника општине
Модрича број 02-111-5/17 дана 17.02.2017.
године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто
начелника Одјељења за пријемну канцеларију и
информисање, пријаву је благовремено доставио
један кандидат и то: Снежа Бабић, дипломирани
економиста. Након проведеног поступка по

11.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16), члана
50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске” број: 97/16), и члана 35. Статута
општине Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 7/14), Скупштина општине
Модрича, на 6. редовној сједници одржаној дана
31.03.2017. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за борачко
- инвалидску заштиту и опште послове
1. Боса Новаковић, мастер правник из Модриче,
именује се за начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту и опште послове са
31.03.2017. године, на вријеме трајања мандата
сазива Скупштине општине која ју је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Образложење
Начелник општине Модрича је, у складу са
чланом 78.
Закона
о службеницима
и
намјештениоцима у органима јединице локалне
самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и
именовање начелника одјељења у Општинској
управи Модрича број 02-120-29/17 дана
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18.01.2017. године који је објављен у дневном
листу “Глас Српске” дана 25.01.2017. године и
''Службеном гласнику Републике Српске'' број:
7/17 дана 27.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је
Комисија за спровођење Јавног конкурса за
избор и именовање начелника одјељења у
Општинској
управи
општине
Модрича,
именована рјешењем начелника општине
Модрича број 02-111-5/17 дана 17.02.2017.
године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто
начелника Одјељења за борачко - инвалидску
заштиту и опште послове, пријаву је
благовремено доставио кандидат и то: Боса
Новаковић, мастер правник. Након проведеног
поступка по поднесеној пријави, обављеног
интервјуа и извршеног бодовања, Комисија је
сачинила Листу за избор кандидата број:
02-120-29-3/17 од 02.03.2017. године са
приједлогом за именовање Босе Новаковић за
начелника Одјељења за борачко - инвалидску
заштиту и опште послове и исту доставила
начелнику
општине
као
овлаштеном
предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед
наведеном, а у складу са чланом 59. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
предложио
доношење
рјешења
као
у
диспозитиву.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича je на 6. сједници одржаној
дана 31.03.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-21/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

12.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16), члана
50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске” број: 97/16), и члана 35. Статута
општине Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 7/14), Скупштина општине
Модрича, на 6. редовној сједници одржаној дана
31.03.2017. године, донијела је:

Уторак, 04. април 2017.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности
1. Аленка Иловчевић, дипл. економиста из
Модриче, именује се за начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности са
31.03.2017. године, на вријеме трајања мандата
сазива Скупштине општине која ју је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Образложење
Начелник општине Модрича је, у складу са
чланом 78.
Закона
о службеницима
и
намјештениоцима у органима јединице локалне
самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и
именовање начелника одјељења у Општинској
управи Модрича број 02-120-29/17 дана
18.01.2017. године који је објављен у дневном
листу “Глас Српске” дана 25.01.2017. године и
''Службеном гласнику Републике Српске'' број:
7/17 дана 27.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је
Комисија за спровођење Јавног конкурса за
избор и именовање начелника одјељења у
Општинској
управи
општине
Модрича,
именована рјешењем начелника општине
Модрича број 02-111-5/17 дана 17.02.2017.
године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто
начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности, пријаву је благовремено доставио
један кандидат и то: Аленка Иловчевић,
дипломирани економиста. Након проведеног
поступка по поднесеној пријави, обављеног
интервјуа и извршеног бодовања, Комисија је
сачинила Листу за избор кандидата број:
02-120-29-3/17 од 02.03.2017. године са
приједлогом за именовање Аленке Иловчевић за
начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности и исту доставила начелнику
општине као овлаштеном предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед
наведеном, а у складу са чланом 59. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
предложио
доношење
рјешења
као
у
диспозитиву.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича je на 6. сједници одржаној
дана 31.03.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-22/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

13.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16), члана
50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске” број: 97/16), и члана 35. Статута
општине Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 7/14), Скупштина општине
Модрича, на 6. редовној сједници одржаној дана
31.03.2017. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за
финансије
1. Борислав Гвозден, дипл. економиста из
Модриче, именује се за начелника Одјељења за
финансије са 31.03.2017. године, на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине општине
која га је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.

Уторак, 04. април 2017.

Начелник општине је сходно напријед
наведеном, а у складу са чланом 59. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
предложио
доношење
рјешења
као
у
диспозитиву.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича je на 6. сједници одржаној
дана 31.03.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-23/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

14.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16), члана
50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске” број: 97/16), и члана 35. Статута
општине Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 7/14), Скупштина општине
Модрича, на 6. редовној сједници одржаној дана
31.03.2017. године, донијела је:

Образложење
Начелник општине Модрича је, у складу са
чланом 78.
Закона
о
службеницима
и
намјештениоцима у органима јединице локалне
самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и
именовање начелника одјељења у Општинској
управи Модрича број 02-120-29/17 дана
18.01.2017. године који је објављен у дневном
листу “Глас Српске” дана 25.01.2017. године и
''Службеном гласнику Републике Српске'' број:
7/17 дана 27.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је
Комисија за спровођење Јавног конкурса за
избор и именовање начелника одјељења у
Општинској
управи
општине
Модрича,
именована рјешењем начелника општине
Модрича број 02-111-5/17 дана 17.02.2017.
године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто
начелника Одјељења за финансије, пријаву је
благовремено доставио један кандидат и то:
Борислав Гвозден, дипломирани економиста.
Након проведеног поступка по поднесеној
пријави, обављеног интервјуа и извршеног
бодовања, Комисија је сачинила Листу за избор
кандидата број: 02-120-29-3/17 од 02.03.2017.
године са приједлогом за именовање Борислава
Гвоздена за начелника Одјељења за финансије и
исту доставила начелнику општине као
овлаштеном предлагачу.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију
1. Јован (Mићо) Мишић, дипл. инжењер
грађевинарства из Модриче, именује се за
начелника Одјељења за просторно уређење,
стамбено - комуналне послове и екологију са
31.03.2017. године, на вријеме трајања мандата
сазива Скупштине општине која га је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Образложење
Начелник општине Модрича је, у складу са
чланом 78.
Закона
о службеницима
и
намјештениоцима у органима јединице локалне
самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и
именовање начелника одјељења у Општинској
управи Модрича број 02-120-29/17 дана
18.01.2017. године који је објављен у дневном
листу “Глас Српске” дана 25.01.2017. године и
''Службеном гласнику Републике Српске'' број:
7/17 дана 27.01.2017. године.
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Поступак по Јавном конкурсу спровела је
Комисија за спровођење Јавног конкурса за
избор и именовање начелника одјељења у
Општинској
управи
општине
Модрича,
именована рјешењем начелника општине
Модрича број 02-111-5/17 дана 17.02.2017.
године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто
начелника Одјељења за просторно уређење,
стамбено - комуналне послове и екологију,
пријаву је благовремено доставио један
кандидат и то: Јован (Мићо) Мишић,
дипломирани инжењер грађевинарства. Након
проведеног поступка по поднесеној пријави,
обављеног интервјуа и извршеног бодовања,
Комисија је сачинила Листу за избор кандидата
број: 02-120-29-3/17 од 02.03.2017. године са
приједлогом за именовање Јована (Мићо)
Мишића за начелника Одјељења за просторно
уређење, стамбено - комуналне послове и
екологију и исту доставила начелнику општине
као овлаштеном предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед
наведеном, а у складу са чланом 59. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
предложио
доношење
рјешења
као
у
диспозитиву.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича je на 6. сједници одржаној
дана 31.03.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-24/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

15.
На основу члана 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16), члана
50. став 1. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске” број: 97/16), и члана 35. Статута
општине Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 7/14), Скупштина општине
Модрича, на 6. редовној сједници одржаној дана
31.03.2017. године, донијела је:

Уторак, 04. април 2017.

трајања мандата сазива Скупштине општине
која га је именовала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
Образложење
Начелник општине Модрича је, у складу са
чланом 78.
Закона
о службеницима
и
намјештениоцима у органима јединице локалне
самоуправе, расписао Јавни конкурс за избор и
именовање начелника одјељења у Општинској
управи Модрича број 02-120-29/17 дана
18.01.2017. године који је објављен у дневном
листу “Глас Српске” дана 25.01.2017. године и
''Службеном гласнику Републике Српске'' број:
7/17 дана 27.01.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је
Комисија за спровођење Јавног конкурса за
избор и именовање начелника одјељења у
Општинској
управи
општине
Модрича,
именована рјешењем начелника општине
Модрича број 02-111-5/17 дана 17.02.2017.
године.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто
начелника Одјељења за комуналне полиције,
пријаву је благовремено доставио један
кандидат и то: Бранислав Ђурић, дипломирани
правник. Након проведеног поступка по
поднесеној пријави, обављеног интервјуа и
извршеног бодовања, Комисија је сачинила
Листу за избор кандидата број: 02-120-29-3/17
од 02.03.2017. године са приједлогом за
именовање Бранислава Ђурићa за начелника
Одјељења комуналне полиције и исту доставила
начелнику
општине
као
овлаштеном
предлагачу.
Начелник општине је сходно напријед
наведеном, а у складу са чланом 59. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
предложио
доношење
рјешења
као
у
диспозитиву.
На основу наприје наведеног Скупштина
општине Модрича je на 6. сједници одржаној
дана 31.03.2017. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе општине
Модрича у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења комуналне
полиције

Број:01-111-25/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

1. Бранислав Ђурић, дипл. правник из Модриче,
именује се за начелника Одјељења комуналне
полиције са 31.03.2017. године, на вријеме

16.
На основу члана 2.12. став 5. Изборног
закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
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25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,
7/14 и 31/16), а у вези са чланом 9. 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, 74/11, 6/16 и
13/16), Рјешења Централне изборне комисије
БиХ о давању сагласности на именовање члана
ОИК-а број: 06-1-07-1-769/16 од 06.03.2017.
године и члана 35. и 77. Статута општине
Модрича
(„Службени
гласник
општине
Модрича“ број: 7/14), Скупштина општине
Модрича на својој 6. редовној сједници
одржаној дана 31.03.2017. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији избора члана Општинске
изборне комисије Модрича
I
Верификује се избор Тамаре Којић из
Модриче за члана Општинске изборне комисије
Модрича.
II
Верификација се врши на период од седам
(7) година.
Члану Општинске изборне комисије
Модрича из тачке I овог рјешења верификација
тече од 06.03.2017. године.
III
Ово рјешење биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-111-26/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

__________________________________________

17.
На основу члана 35. Статута општине
Модрича
(„Службени
гласник
општине
Модрича“, број 7/14), а након разматрања
Извода из записника са 5. редовне сједнице,
Скупштина општине Модрича на 6. редовној
сједници одржаној 31.03.2017. године, донијела
је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извода из записника са 5. редовне
сједнице Скупштина општине Модрича.
II
Извод из записника из тачке I, чини
саставни дио овог закључка.

Уторак, 04. април 2017.

III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-022-52/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

___________________________________________

18.
На основу члана 35. Статута општине
Модрича
(“Службени
гласник
општине
Модрича“ број: 7/14), Скупштина општине
Модрича на својој 6. редовној сједници
одржаној дана 31.03.2017. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Након
разматрања
и
прихватања
Информације о остваривању права бораца,
породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида у 2016. години, са освртом на
материјално издвајање општине Модрича,
Скупштина општине предлаже:
- да се увећају средства која се дају борцима,
породицама погинулих бораца и ратних војних
инвалида, те да се та средства распоређују
намјенски;
- ако постоји законска могућност да се уради
измјена и допуна одлуке о општинским
административним таксама тако да први
сродници породица погинулих бораца не
плаћају таксе за изводе из матичних књига
(МКР, МКВ, МКУ, смртовница и увјерење о
држављанству);
- да се сачини листа особа, породица које су
током рата помагале борцима, војсци, те да се
исте те особе и породице обиђу поводом
обиљежавања дана општине, да им се уручи
једнократна помоћ и на тај начин покаже да
нису заборављене;
- да се ради на запошљавању што већег броја
лица из ових категорија, те да борци имају
предност тј. буду у бенефицираном положају у
пројектима као нпр. пројекту „Заједно до
посла“;
- у наредном периоду у предметну информацију
уврстити и цивилне жртве рата, те и за њих
издвојити одређена средства, као и за цивилне
жртве рата које нису ушле у ту категорију само
зато што не испуњавају услове које тражи закон,
а који прописује да у цивилне жртве рата
спадају само особе које имају физичко
оштећење од најмање 60%.
II
За реализацију овог закључка задужује се
Општинска управа.

Страна 11 - Број 2
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III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у “Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-022-36-1/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

Уторак, 04. април 2017.

II
За реализацију овог закључка задужују се
Начелник општине и Предсједник Скупштине
општине..
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у “Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

___________________________________________

19.
На основу члана 35. Статута општине
Модрича
(“Службени
гласник
општине
Модрича“ број: 7/14), Скупштина општине
Модрича на својој 6. редовној сједници
одржаној дана 31.03.2017. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Након
разматрања
и
прихватања
Информације о раду Републичке управе за
геодетске и имовинско - правне послове
Подручна јединица Модрича за 2016. годину
број: 21.30/052-2-2/17 од 05.01.2017. године,
Скупштина општине предлаже:
- да Републичка управа за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука у Подручној јединици
Модрича попуни сва радна мјеста која су
предвиђена Правилником о систематизацији
радних мјеста, због обимности посла који је пред
њима;
- да Републичка управа за геодетске и имовинско
правне послове при давању упута о раду
Подручној јединици у поступку расправљања
узурпација за к.о. Модрича води рачуна о
физичким лицима која имају куће и окућнице на
узурпираном земљишту јер општина Модрича
нема правни интерес за укњижбу таквих
парцела;
- да народни посланици у Народној Скупштини
Репблике Српске активно предлажу измјену
закона који је изузетно штетан по наше грађане,
тј. да власништво узурпираних парцела остане
грунтовно на физичким лицима, да се онима
који су плаћали порез на земљиште дужи низ
година призна право својине, те да се измјени
пракса
улагања
жалбе
од
стране
правобранилаштва на Рјешења у којима
Комисија за излагање катастра непокретности,
те Подручна јединица Модрича у поступцима
расправљања узурпација у к.о. Модричи утврди
право својине на физичко лице;
- организовати састанак на којем ће бити
присутни представници ЈП „Шуме РС“,
Министарства пољопривреде, водопривреде и
шумарства, Правобранилаштво РС, јединица
локалне самоуправе општина, катастар на нивоу
РГУ подручних јединица и представници
узурпаната, те на том састанку утврдити све
мањкавости постојећег закона и кренути у
промјену истог.

Број:01-022-39-1/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

___________________________________________

20.
На основу члана 35. Статута општине
Модрича
(„Службени
гласник
општине
Модрича“, број 7/14), а након разматрања
Нацрта Статута општине Модрича, Скупштина
општине Модрича на 6. редовној сједници
одржаној 31.03.2017. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Нацрт Статута општине Модрича,
те се исти упућује на јавну расправу, која ће се
спровести у року од 30 дана од дана усвајања
овог закључка.
II
Задужује се Начелник општине да као
предлагач Нацрта Статута организује јавну
расправу, утврди Приједлог Статута, те исти
достави Скупштини на усвајање, као и да
припреми извјештај о резултатима јавне
расправе, са детаљним образложењем због чега
поједини приједлози, мишљења и сугестије нису
прихваћени.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у “Службеном
гласнику општине Модрича”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-022-53/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

___________________________________________

21.
На основу члана 35. и 77. Статута општине
Модрича
(«Службени
гласник
општине
Модрича», број 7/14) и члана 142. Пословника о
раду Скупштине општине Модрича ( „Службени
гласник општине Модрича “, број: 1/15), а након
разматрања захтјева Јевтић Илије и Јевтић Наде
из Копривне, за измјену Регулационог плана
„Модрича 2“, Скупштина општине Модрича на
6. сједници одржаној 31.03.2017. године,
донијела је:
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању иницијативе за измјену
Регулационог плана „Модрича 2“
на к.ч. бр. 1165/8, к.ч. бр. 3142/55 и к.ч.
бр.3183/1 за к.о. Модрича
I
Скупштина општине Модрича прихвата
иницијативу Јевтић Илије и Јевтић Наде из
Копривне за измјену Регулационог плана
„Модрича 2“ („Службени гласник општине
Модрича“ број:2/10), а који се односи на
парцеле означене као к.ч. бр. 1165/8, к.ч. бр.
3142/55 и к.ч. бр.3183/1 за к.о. Модрича
II
Подносиоци иницијативе за измјену
Регулационог плана „Модрича 2“ обезбиједиће
средства за финансирање израде Измјене
Регулационог плана „Модрича 2“.
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:01-022-55/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

___________________________________________

22.
На основу члана 35. и 77. Статута општине
Модрича
(“Службени
гласник
општине
Модрича”, број: 7/14), а након разматрања
Извјештаја о реализацији програма капиталних
улагања у 2016. години, Скупштина општине
Модрича на 6. редовној сједници одржаној
31.03.2017. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о реализацији програма
капиталних улагања у 2016. години.
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”.

Уторак, 04. април 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-022-56/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

___________________________________________

23.
На основу члана 35. и 77. Статута општине
Модрича
(“Службени
гласник
општине
Модрича”, број: 7/14), а након разматрања
Програма капиталних улагања за 2017. годину,
Скупштина општине Модрича на 6. редовној
сједници одржаној 31.03.2017. године, донијела
је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм капиталних улагања за
2017. годину, а који је саставни дио овог
закључка.
II
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 које ће бити
потпуно извјесне за реализацију, а да приоритет
буду асфалтирања улица у насељима Модрича 3,
Модрича 4 и Модрича 5, односно када се за то
стекну услови на терену (прикључење мјештана
на канализациону мрежу), и то у Мјесној
заједници 5 урадити асфалт од главног пута до
постојећег асфалта који је прошле године
урађен, са проширењем пружног пријелаза и у
Мјесној заједници 3 да се настави нови асфалт
дијелом Моравске улице и да се повеже са
асфалтом крај рафинерије. О извршеним
преусмјеравањима Начелник општине ће
обавијестити Скупштину општине.
III
На страни 4. умјесто “340.000,00 КМ” треба
да пише “330.000,00 КМ” и умјесто “Изградња
ограде око школе у МЗ Ријечани” треба да пише
“Реконструкција школског објекта у МЗ
Ријечани”. На страни 5. на крају ријечи
“Проширење гробља у МЗ Врањак” додати
ријечи “Њивице”.
IV
Уложити додатне напоре у тражењу
средстава за инфраструктурне пројекте које би
добили кроз различите фондове и донације, а
који би били реализовани на простору гдје
живе избјегла и расељена лица.

Страна 13 - Број 2
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V
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у “Службеном
гласнику општине Модрича”.

Уторак, 04. април 2017.

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 2017. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-022-57/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

На основу Одлуке о буџету општине
Модрича за 2017. годину („Службени гласник
општине Модрича“ број 13/16) од 30.12.2016.
године, Начелник општине подноси Скупштини
општине
ПРОГРАМ
Капиталних улагања на подручју општине
Модрича за 2017. 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 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,

Са становишта средстава која се улажу у
капиталне инвестиције, посебну пажњу
морамо обратити да та средства буду
реална и остварива у овом тренутку и
усмјерити их само на неопходне и
приоритетне инвестиције, јер је још увјек у
великом јеку свјетска економска криза.
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 2017. 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.
Укупна буџетска средства која су планирана
за реализацију Програма капиталних улагања у
2017. години износе
370.000,00 КМ
подијељена у двије групе:
1. Издаци за изградњу зграда и објеката
330.000,00 КМ
2. Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију
зграда
и
објекта
40.000,00 КМ
 Укупан
капитални
370.000,00 КМ
1.

буџет:

ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Набавка
грађевинских
објеката
планирана је у износу од 330.000,00 КМ из
властитих средстава општине Модрича, али ће
се планиране инвестиције овим Програмом
финансирати и из средстава грађана и
министарстава.

Страна 14 - Број 2






















СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Асфалтирање пута Ботајичка Ријека у МЗ
Ботајица
Асфалтирање дијела 3. улице (према
Отежи) у МЗ Добриња
Асфалтирање пута Курјакуша у МЗ Дуго
Поље
Асфалтирање пута према гробљу
"Пепиште" у МЗ Дуго Поље
Асфалтирање пута Маџаревац у МЗ Дуго
Поље
Асфалтирање пута Јелик у МЗ
Крчевљани
Асфалтирање пута за Ђуриће у МЗ
Скугрић
Асфалтирање дијела улице Живојина
Мишића у МЗ Модрича 1
Асфалтирање
дијела
улице
Д.Максимовић у Модричи 2
Асфалтирање дијела улице Козарачка у
МЗ Модрича 2
Асфалтирање дијела улице Д.Обрадовића
у МЗ Модрича 2
Асфалтирање пута Куновац у МЗ Толиса
Реконструкција укрштања улица Гаврила
Принципа и Доситеја Обрадовића у
раскрсницу са кружним током саобраћаја
у МЗ Модрича 2
Израда артерског бунара у Брезику у МЗ
Скугрић
Израда артерског бунара у Полоју у МЗ
Милошевац
Изградња ограде око игралишта у МЗ
Таревци
Набавка материјала за реконструкцију
старе школе у МЗ Дуго Поље
Изградња објекта новог вртића и
сластичарне
Изградња дијела главног колектора нове
кишне
канализационе
мреже
у
општини Модрича

2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И
РЕКОНСТР. ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА






Санација локалних путева у МЗ Ботајица
и МЗ Врањак
Санација крова на Дому МЗ у МЗ Врањак
Санација Стевановића пута у МЗ Врањак
Санација Дома МЗ у МЗ Кладари Горњи
Реконструкција школског објекта у МЗ
Ријечани
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Санација спортског полигона код ОШ у
МЗ Врањак 1
Реконструкција Дома у засеоку Ждребан
у МЗ Скугрић
Адаптација Дома културе у МЗ
Милошевац

3. НАСТАВАК ЗАПОЧЕТИХ РАДОВА ИЗ
2016. ГОДИНЕ










Асфалтирање пaркинга код гробља у МЗ
Милошевац
Проширење два гробља у МЗ Скугрић
Проширење гробља у МЗ Врањак„Њивице“
Изградња 10 стамбених јединица у
оквиру пројекта „Roma action“ за Ромске
породице
погођене
поплавом
и
клизиштем
Изградња стамбене зграде од 15 станова
у
оквиру
пројекта
„Затварање
колективних и алтернативних смјештаја“
Изградња 22 стамбене јединице у оквиру
пројекта „Затварање колективних и
алтернативних смјештаја“
Адаптација зграде на гробљу Амбариште
у МЗ Врањак 1
Санација
плочастог
пропуста
у
Тодоровићима у МЗ Копривна

Напомињемо
да
процијењени
износ
предложених инвестиција у реконструкцију и
инвестиционо
одржавање
превазилази
планирани износ на овој буџетској ставци, али
недостајућа средства планирамо обезбиједити из
трансфера од стране надлежних министарстава
Владе РС.
Посебно наглашавамо да је програм
капиталних улагања на подручју општине
Модрича за 2017. годину предвиђен на бази
Одлуке о буџету општине Модрича за 2017.
годину и зависиће искључиво од његовог
испуњења!
Чланом 5. Одлуке о извршењу буџета
општине Модрича за 2017.годину („Службени
гласник општине Модрича“ број 01/17)
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.
_________________________________________

24.
На основу члана 35. и 77. Статута општине
Модрича
(“Службени
гласник
општине
Модрича”, број: 7/14), а након разматрања
Извјештаја о раду и дијловању Цивилне заштите
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у 2016. години, Скупштина општине Модрича
на 6. редовној сједници одржаној 31.03.2017.
године, донијела је:

информисању грађана, Скупштина општине
Модрича на 6. редовној сједници одржаној
31.03.2017. године, донијела је:

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о раду и дијeловању
Цивилне заштите у 2016. години, а који је
саставни дио овог закључка.

I
Прихвата се Информација о односима са
јавношћу и информисању грађана.

II
Општински штаб за ванредне ситуације
Модрича и цивилна заштита Модрича је
реализовала 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.

II
Информација 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

III
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 како би било спремни за дјеловање у
свим активностима;
- 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;
- убрзати деминирање Кужњаче;
- сагледати водоток ријеке Босне;
- у наредном зимског периоду активније се
укључити у процес чишћења улица од сњежних
наноса, како би чишћење улица било
благовремено и редовно.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у “Службеном
гласнику општине Модрича”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-022-59/17
Датум: 31.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић,с.р.

___________________________________________

25.
На основу члана 35. и 77. Статута општине
Модрича
(“Службени
гласник
општине
Модрича”, број: 7/14), а након разматрања
Информације о односима са јавношћу и

Број:01-022-60/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 31.03.2017. године
Синиша Никић,с.р.
______________________________________

Страна 16 - Број 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Уторак, 04. април 2017.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 59. став 1. алинеја 8.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», број: 97/16) и члана
56. став 1. алинеја 11. Статута општине
Модрича
(«Службени
гласник
општине
Модрича», број: 7/14 ), Начелник општине
Модрича, д о н о с и

-

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе Модрича

-

Члан 1.
У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Општинске
управе Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број: 11/16) члан 10. тачка 2. мијења
се и гласи:
«2.Виши стручни сарадник за послове
информисања»
Категорија: шеста категорија
Звање: трећег звања
Опис послова:
-

-

-

-

информише грађане по питању
остваривања њихових права код
надлежних одјељења Општинске
управе,
даје одговоре на питања грађана (ток
поступка од подношења захтјева до
добијања
дозволе,
рјешења,
сагласности и сл.),
по потреби уручује грађанима
одговарајуће формуларе, обрасце и
писмена упутства,
пружа помоћ правним и физичким
лицима у попуњавању формулара и
образаца,
информише
грађане
о
свим
тренутним активностима локалних
органа власти,
најављује пријем странака код
функционера општине и запослених у
Општинској управи,
одговоран је за кућни ред,
позивање странака и уручивање
писмена,
истицање заставе за државне и
вјерске празнике и скидање исте,
ажурирање огласне табле са огласима,
конкурсима и вођење протокола о
истицању писмена на огласној табли
Општинске управе,
ажурирање џепова са брошурама,

-

рад на телефонској централи,
прима све врсте хитних и других
пошиљки,
извршава и обезбјеђује извршавање
одлука Скупштине општине и других
прописа и аката које доноси
Скупштина и начелник општине, из
дјелокруга свог посла,
евидентирање, кашњење на посао и
ранији одлазак са посла, обавља и
друге
послове
по
налогу
начелника одјељења

Сложеност послова:
Мање сложени послови.
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је повременим
надзором и помоћи начелника одјељења у
рјешавању сложених стручних питања.
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену метода рада,
поступака или стручних техника. Одговоран је
за благовремено и квалитетно извршавање
послова и радних задатака, за правилну
примјену прописа који регулишу ову област.
За свој рад одговара наченлику Одјељења.
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван органа у којима је
понекад потребно да се дјелотворно пренесу
информације које служе остваривању циљева
рада Одјељења.
Статус:
Општински службеник –
сарадник.

Виши стручни

Посебни услови за обављање:
Виша стручна спрема, друштвеног, природног
или техничког смјера или први циклус студија
са најмање 180 ECTS бодова, најмање девет
мјесеци радног искуства у траженом степену
образовања, положен стручни испит за рад у
органу управе, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца:
Два (2).
Члан 2.
У члану 10. тачки 4. у називу радног мјеста,
послије ријечи: « екологију», додају се ријечи:
« и Одјељења комуналне полиције», а у ставу 3.
«опис послова » у алинеји 1. послије ријечи:
«екологију», додају се ријечи: « и Одјељења
комуналне полиције».
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Члан 3.
У члану 12. тачки 1. у ставу 8.»Посебни
услови за обављање» ријечи «пет година»
замјењују се ријечима: «три године».

-

У члану 12. тачки 9. у називу радног мјеста,
бришу се ријечи: « и инспектор рада», а у ставу
2. »Опис послова», бришу се алинеје: « 2 и
алинеје од 10 до 15».

-

У члану 12. послије тачке «9», додаје се
нова тачка «9а.» која гласи:

-

«9a. Инспектор рада
Категорија: четврта категорија
-

-

-

-

-

-

-

-

Опис послова:
Обавља инспекцијски надзор у
погледу придржавања прописа који
се односе на запошљавање, рад и
радне односе, безбједност и здравље
на раду и друге области одређене
прописима.
У поступку инспекцијског надзора
инспектор рада има право и дужност
да затражи и прегледа исправе на
основу којих се може утврдити
идентитет контролисаног субјекта,
врши увид у опште и појединачне
акте, документацију и евиденције
које су од значаја за остваривање
права
и
обавеза
радника
и
послодаваца, и која омогућава увид у
поступање субјекта надзора,
изврши саслушање и затражи изјаве
од одговорних лица у вези са
захтјевима радника за заштиту права
или ако инспектор на други начин
сазна за повреду прописа и права
радника,
наложи послодавцу да предузме
потребне мјере којима се отклањају
повреде права радника и повреде
законских и других прописа,
наложи
послодавцу
доношење
општег акта, ако је послодавац, у
складу са законом дужан донијети
такав акт,
забрани контролисаном субјекту
обављање дјелатности у случајевима
предвиђеним законом,
обуставити од извршења акт или
радњу послодавца док суд не донесе
одлуку о спорном питању, уколико је
радник покренуо поступак за заштиту
права код надлежног суда,
издаје прекршајне налоге,
подноси захтјев за
покретање
прекршајног поступка,
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подноси
пријаву
за
учињено
кривично дјело,
ради са странкама и по захтјевима
странака,
води евиденцију о инспецијском
надзору и предузетим мјерама,
израђује извјештај о раду и програме
рада,
извршава и обезбјеђује извршавање
одлука и других аката Скупштине
општине и Начелника општине, из
дјелокруга свог посла,
обавља и друге стручне послове по
налогу начелника одјељења.

Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којима
се примјењују утврђене методе рада, поступци
или стручне технике.
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања.
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену метода рада,
поступака или стручних техника. За свој рад
одговаран
је
начелнику
одјељењу
и
Инспекторату Републике Српске.
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван органа у којима је
потребно
да
се
дјелотворно
пренесу
информације које служе остваривању циљева
рада органа јединице локалне самоуправе.
Статус:
Општински службеник - инспектор.
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема – правни факултет или
први циклус студија са најмање 240 ECTS
бодова, најмање три године радног искуства у
траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у органу управе, познавање рада на
рачунару.
Број извршилаца:
Један (1).
Члан 4.
У члану 14. тачки 1. ставу 8. «Посебни
услови
за
обављање»
послије
ријечи
«најмање», број и ријеч: «5 година» замјењују се
бројем и ријечју: «3 године».
Члан 5.
У члану 16. тачки 1. ставу 5. »Одговорност»,
ријеч: «Скупштини» замјењује се ријечима
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«предсједнику Скупштине», а у тачки 7. ставу 6.
«Одговорност», ријечи «секретару Скупштине»,
замјењују се ријечима: «замјенику начелника
општине».
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:02-12-1/17
НАЧЕЛНИК
Датум:12.01.2017. године Младен Крекић, с.р.
___________________________________
2.
На основу члана 72. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
71/12 и 52/14 ) општина Модрича о б ј а в љ у ј е
ИЗВЈЕШТАЈ
о стању дуга и гаранција, на дан
31.12.2016. године
Ред.
бр.
1.

Износ кредита
у КМ
3.000.000

2.
3.
4.
5.
Укуп.

1.700.000
330.000
(29.584 USD)
54.892
( 450.000 SDR)
1.128.327
6.213.219

Каматни услови
6м ЕУРИБОР + 6,69%

Рок
отплате
2008-2018

Остатак дуга
по главници у КМ
716.456

6м ЕУРИБОР+7,182%
7%
без камате

2010-2020
2003-2018
2001-2030

863.226
50.324
33.417

1,25%

2016-2039

1.128.327

НАПОМЕНА: укупан дуг по основу камата
утврђује се полугодишње и промјенљива је
категорија
у
зависности
од
кретања
ЕУРИБОР-а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:02-014-30/17
НАЧЕЛНИК
Датум:06.03.2017. године Младен Крекић, с.р.
___________________________________

2.791.750
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Александра Ђурић, дипл. правник
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