Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
23. децембар
Година XXIV - Број 12

2016. године
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2016. годину
износи 50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00002348-90
Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ СКУПШТИНЕ
1.

Члан 2.

На основу члана 8. Закона о порезу на
непокретности («Службени гласник Републике
Српске», број: 91/15) и члана 35. Статута
општине Модрича («Службени гласник
општине Модрича», број: 7/14) Скупштина
општине Модрича на 3. сједници одржаној
дана 21.12.2016. године, д о н о с и

Непокретност у смислу члана 2. став 1.
тачка 4. Закона о порезу на непокретности
(«Службени гласник Републике Српске», број:
91/15) представља земљиште са свим што је
трајно спојено са њим или што је изграђено на
површини земљишта, изнад или испод њега.

О Д Л У К У
о пореској стопи за опорезивање
непокретности за 2017. годину

Члан 3.

Члан 1.

Овом одлуком се утврђује стопа за
опорезивање непокретности које се налазе на
подручју општине Модрича за 2017. годину у
висини 0,20 %.
Изузетно од става 1. овог члана, пореска
стопа за непокретности у којима се непосредно
обавља производна дјелатност износи 0,05 %.
Под непокретностима из става 2. овог члана
подразумијевају се објекти за производњу
и објекти за складиштење сировина,
полупроизвода и готових производа, уколико
чине заокружену производну цјелину.

Пореска управа утврђује пореску основицу
на основу Одлуке о висини вриједности
непокретности по зонама и карактеристикама
непокретности из пријаве за упис у Фискални
регистар непокретности.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о пореској стопи која ће се
примјењивати за опорезивање непокретности
на територији општине Модрича за 2016. годину
(„Службени гласник општине Модрича“, број:
1/16).
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све у циљу обезбјеђења веће прикључне снаге
у дијелу насеља МЗ Модрича 3.
Купац непокретности из става 1.овог члана
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине је ЗП „Електро Добој“ АД Добој, ПЈ Модрича.
Модрича“, а примјењиваће се за порески период
од 01.јануара до 31.децембра 2017. године.
Члан 2.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-142/16
Некретнина назначена у члану 1. продаје
Датум: 21.12.2016. године
се по цијени од 988,40 КМ, што је одређено
налазом и мишљењем вјештака грађевинско
ПРЕДСЈЕДНИК
архитектонске струке.
Синиша Никић, с.р.
Трошкове претварање пољопривредног у
грађевинско земљиште сноси купац.
2.
На основу члана члана 348. став 3. тачка
Члан 3.
в. Закона о стварним правима («Службени
гласник Републике Српске», број: 124/08,3/09,
Даје се сагласност Начелнику општине
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка Модрича да по основу ове одлуке и предходно
13. Закона о локалној самоуправи („Службени прибављеног мишљења Правобранилаштва
гласник Републике Српске“, број: 97/16),члана Републике Српске закључи купопродајни
8. став 1. тачка в. Одлуке о уређењу простора уговор о продаји земљишта из члана 1. ове
и грађевинског земљишта („Службени гласник одлуке, којим ће се регулисати међусобна права
општине Модрича“, број: 4/16) и члана и обавезе уговорних страна.
35. алинеја 11. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број
Члан 4.
7/14), Скупштина општине Модрича на 3.
сједници одржаној 21.12.2016 . године. д о н о
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
си
дана објављивања у «Службеном Гласнику
општине Модрича».
ОДЛУКУ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
о продаји непокретности путем
непосредне погодбе за потребе изградње Број: 01-022-143/16
Датум: 21.12.2016. године
објекта комуналне инфраструктуре
Члан 5.

Члан 1.

Продаје се путем непосредне погодбе
непокретност означена као к.ч. 1343/62– њива
3. класе, уписано у п.л. број: 377/1790 за КО
Модрича, површине 48 м² - посјед Скупштине
општине Модрича са дијелом 1/1, а што по
старом премјеру одговара к.ч. 397/1087- њива
3. класе ,површине 48 м² уписано у ЗК уложак
број: 612 за КО Модрича - државна својина
1/1 са уписаним правом кориштења у корист
Скупштине општине Модрича а ради изградње
нове трафо станице са већом вршном снагом а

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

3.
На основу члана 2.12. став 5. Изборног
закона БиХ (,,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, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7. Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини (“Службени
гласник БиХ”, број: 6/16 и 13/16) и члана 35.
Статута општине Модрича (,,Службени гласник
општине Модрича“, број: 7/14), Скупштина

Петак, 23. децембар 2016.
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опшине Модрича на 3. редовној сједници
одржаној дана 21.12.2016.године, донијела је
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Члан 3.

(1) Састав изборне комисије, у смислу
члана 2.14. Изборног закона БиХ, је
ОДЛУКУ
мултиетничан, тако да одражава заступљеност
о објављивању јавног огласа за
конститутивних народа, укључујући и остале,
именовање члана Општинске
у изборној јединици за коју се орган, надлежан
изборне комисије Модрича
за спровођење избора оснива, водећи рачуна о
посљедњем попису становништва спроведеном
на државном нивоу.
Члан 1.
(2) У саставу изборне комисије настојат ће
се осигурати заступљеност сполова у складу са
Скупштина општине Модрича расписује
Законом о равноправности сполова у БиХ.
јавни оглас за именовање једног (1) члана
(3) Надлежност Општинске изборне
Општинске изборне комисије Модрича.
комисије утврђена је одредбама члана 2.13.
Изборног закона БиХ и одговарајућим
подзаконским прописима.
Члан 2.
(1) Општи услови које кандидат мора
испуњавати:
1) да има право гласа,
2) да је лице са одговарајућом стручном
спремом и искуством у провођењу избора.
(2) За члана Општинске изборне комисије
не може бити именовано лице:
1) које се не може кандидовати у смислу
одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона
БиХ;
2) које је члан највишег извршно-политичког
органа политичке партије или коалиције
(предсједник,
потпредсједник,
генерални
секретар или члан извршног одбора или
главног одбора);
3) које је носилац изабраног мандата или
је члан извршног органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4)
Изборног закона БиХ;
4) које је кандидат за изборе за било који
ниво власти;
5) којем је изречена казна за радњу која
представља тежу повреду изборних закона
или прописа за коју је лично одговорно, у
посљедње четири године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке;
6) које је заступник, односно пуномоћник
политичког субјекта који учествује на изборима
или лице које је правоснажном судском
пресудом осуђено на казну затвора у трајању
од 6 мјесеци или дуже.

Члан 4.

(1) Посебни услови које кандидат мора
испуњавати:
1) да има завршен факултет, VII/1 степен
стручне спреме или завршен факултет
Болоњског система студирања с најмање 180
ЕCTS или завршену вишу школу односно VI/1
степен стручне спреме друштвеног смијера и
2) да посједује искуство у провођењу
избора.
(2) Изузетно од одредби тачке 2) Посебних
услова, члан изборне комисије може бити
лице које има завршен правни факултет, или
завршен правни факултет Болоњског система
студирања с најмање 180 ЕCTS.
(3) Под искуством у провођењу избора
подразумјева се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
в) рад у стручним органима који су
пружали помоћ у провођењу избора и
г) објављивање стручних и научних радова
из области избора.
Члан 5.

Мандат члана изборне комисије траје (7)
седам година, и тече од дана давања сагласности
Централне изборне комисије БиХ на одлуку о
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именовању члана изборне комисије донијету 4.
од стране Скупштине општине Модрича.
На основу члана 7. stav 1. tačka a) Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне
Члан 6.
јединице у Босни и Херцеговини (“Службени
(1) Рок за подношење пријава на јавни оглас гласник БиХ”, број: 6/16 и 13/16) и члана 35.
је осам дана од дана објављивања јавног Статута општине Модрича (,,Службени гласник
огласа у ,,Службеном гласнику Републике општине Модрича“, број: 7/14), Скупштина
опшине Модрича на 3. редовној сједници
Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.
(2) Ако јавни оглас не буде објављен одржаној дана 21.12.2016. године, донијела је
истовремено, рок ће се рачунати од дана
последњег објављивања.
Члан 7.

(1) Поступак провођења јавног огласа и
сачињавање ранг - листе кандидата врши
Комисија за провођење поступка по јавном
огласу за именовање члана Општинске изборне
комисије Модрича (у даљем тексту Конкурсна
комисија), коју именује Скупштина општине.
(2) Конкурсна комисија, надлежном
органу подноси писани извјештај са свим
релевантним подацима о кандидатима који су
поднијели пријаву на јавни оглас и ранглистом кандидата са редослиједом кандидата
према успјеху постигнутом на интервју.
Члан 8.

Све што није дефинисано овом одлуком
примјењиваће се одредбе одговарајућих
законских и подзаконксих прописа.
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-144/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Комисије
за провођење поступка по јавном
огласу за именовање члана Општинске
изборне комисије Модрича
1. У Комисију за провођење поступка
по јвном огласу за именовање једног (1) члана
Општинске изборне комисије Модрича (у
даљем тексту: Конкурсна комисија) именују се:
–– Бојан Видић, дипл. правник, предсједник
–– Дарко Стефановић, дипл. економиста,
члан
–– Александра Ђурић, дипл. правник, члан
2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу
са Изборним законом БиХ и Упутством о
утврђивању квлификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини проведе
поступак по Јавном огласу за именовање
једног (1) члана Општинске изборне комисије
Модрича, што укључује контролу испуњавања
услова, обављање интервјуа са кандидатима
који испуњавају услове тражене јавним огласом
и сачињавање ранг-листе кандидата према
успјеху постигнутом на интервју (обавезно
бодовање кандидата).
3. Конкурсна комисија ће писани извјештај
о проведеном поступку са свим релевантним
подацима о кандидатима који су поднијели
пријаву на јавни оглас и ранг-листом кандидата
са редослиједом кандидата према успјеху
постигнутом на интервју доставити Скупштини
општине Модрича.
4. Ово rјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
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Образложење
Чланом 2.12. став 5. Изборног закона БиХ
прописано је да чланове општинске изборне
комисије именује општинско вијеће, односно
скупштина општине уз сагласност Централне
изборне комисије БиХ а на основу јавног
огласа по процедури коју утврђује Централна
изборна комисија БиХ.
Чланом 7. став 1. тачка а) Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини, између
осталог прописано је да надлежни орган
именује комисију за провођење поступка по
јавном огласу (у даљем тексту: конкурсна
комисија).
Чланом 7. став 1. тачка в) Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини, прописано
је да по затварању јавног огласа конкурсна
комисија подноси писани извјештај надлежном
органу, у којем наводи све релевантне податке
за свако лице које је поднијело захтјев по
јавном огласу.
Задатак конкурсне комисије је да врши
класификацију кандидата на оне
који
испуњавају услове тражене јавним огласом и
на оне који не испуњавају услове, те да
са кандидатима који испуњавају услове
јавног огласа конкурсна комисија обави
интервју, након чега сачињава ранг-листу
са редослиједом кандидата према успјеху
постигнутом на интервјуу и исту доставља
надлежном органу за именовање.
Како је Скупштина општине донијела Одлуку
о објављивању Јавног огласа за именовање
члана Општинске изборне комисије Модрича,
неопходно је именовати и Конкурсну комисију
која ће спровести поступак по јавном огласу
у складу са Законом и Упутством.
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: 01-022-145/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.
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5.
На основу члана 35. Статута
Модрича («Службени гласник
Модрича», број 7/14), Скупштина
Модрича на 3. редовној сједници
21.12.2016.године, д о н о с и

општине
општине
општине
одржаној

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу
1. Боса Новаковић разрјешава се функције
вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу.
2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје
да важи рјешење о именовању вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу
управу број: 01-111-29/16 од 01.12.2016.године,
објављен у „Службеном гласнику општине
Модрича број: 9/16).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Модрича».
Образложење
Дана 01.12.2016. године, Скупштина
општине Модрича на својој 1.- конститутивној
сједници именовала је вршиоце дужности
начелнике одјељења Општинске управе
општине Модрича, у складу са важећом
унутрашњом организацијом Општинске управе
Модрича
Одлуком начелника општине о измјенама
и допунама Одлуке о оснивању општинске
управе општине Модрича, објављена у
„Службеном гласнику општине Модрича“ број:
11/16, у Општинској управи општине Модрича
дошло је до промјене назива и реорганизације
појединих одјељења, те није предвиђено
Одјељење под називом Одјељење за општу
управу.
У складу са напријед наведеним, Скупштина
општине Модрича на 3. редовној сједници
одржаној дана 21.12.2016. године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења
може се изјавити жалба Одбору за жалбе
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Општине Модрича у року од 15 дана од дана
достављања рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-137/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

6.
На основу члана 35. и 51. Статута општине
Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број 7/14), Скупштина општине
Модрича на 3. редовној сједници одржаној
21.12.2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту и опште послове
1. Боса Новаковић, дипломирани правник
именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
и опште послове општине Модрича, са
21.12.2016. године до окончања поступка
именовања начелника Одјељења за борачкоинвалидску заштиту и опште послове, а
најдуже за период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Модрича».
Образложење
Одлуком начелника општине о измјенама
и допунама Одлуке о оснивању општинске
управе општине Модрича, објављена у
„Службеном гласнику општине Модрича“ број:
11/16, у Општинској управи општине Модрича
организују се сљедећа одјељења:
1. Одјељење за пријемну канцеларију и
информисање;
2. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
и опште послове;
3. Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности;
4. Одјељење за финансије;
5. Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију;

Петак, 23. децембар 2016.

6. Одјељење комуналне полиције.
С тим у вези потребно је именовати
вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту и опште послове,
до окончања поступка именовања начелника
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и
опште послове у складу са законом и Одлуком
о расписивању јавног конкурса.
Вршилац дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту и опште послове
именује се до окончања поступка јавне
конкуренције, а најдуже за период од 90 дана.
Скупштина
општине
Модрича на 3.
редовној сједници одржаној дана 21.12.2016.
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: 01-022-138/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

7.
На основу члана 35. и 51. Статута општине
Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број 7/14), Скупштина општине
Модрича на 3. редовној сједници одржаној
21.12.2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за пријемну
канцеларију и информисање
1. Снежана Бабић, дипломирани економиста
именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за пријемну канцеларију и
информисање општине Модрича, са 01.01.2017.
године до окончања поступка именовања
начелника Одјељења за пријемну канцеларију
и информисање, а најдуже за период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у «Службеном
гласнику општине Модрича».

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Образложење
Одлуком начелника општине о измјенaма
и допунама Одлуке о оснивању општинске
управе општине Модрича, објављена у
„Службеном гласнику општине Модрича“ број:
11/16, у Општинској управи општине Модрича
организују се сљедећа одјељења:
1. Одјељење за пријемну канцеларију и
информисање;
2. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
и опште послове;
3. Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности;
4. Одјељење за финансије;
5. Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију;
6. Одјељење комуналне полиције.
С тим у вези потребно је именовати
вршиоца дужности начелника Одјељења
за пријемну канцеларију и информисање, до
окончања поступка именовања начелника
Одјељења за пријемну канцеларију и
информисање у складу са законом и Одлуком
о расписивању јавног конкурса.
Вршилац дужности начелника Одјељења за
пријемну канцеларију и информисање именује
се до окончања поступка јавне конкуренције,
а најдуже за период од 90 дана.
Скупштина
општине
Модрича на 3.
редовној сједници одржаној дана 21.12.2016.
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: 01-022-139/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

8.
На основу члана 35. и 51. Статута општине
Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број 7/14), Скупштина општине
Модрича на 3. редовној сједници одржаној
21.12.2016.године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца
дужности начелника Одјељења
комуналне полиције
1. Бранислав Ђурић, дипломирани правник
именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења комуналне полиције општине
Модрича, са 01.01.2017. године до окончања
поступка именовања начелника Одјељења
комуналне полиције, а најдуже за период од 90
дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном
гласнику општине Модрича”.
Образложење
Одлуком начелника општине о измјенама
и допунама Одлуке о оснивању општинске
управе општине Модрича, објављена у
„Службеном гласнику општине Модрича“ број:
11/16, у Општинској управи општине Модрича
организују се сљедећа одјељења:
1. Одјељење за пријемну канцеларију и
информисање;
2. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
и опште послове;
3. Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности;
4. Одјељење за финансије;
5. Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију;
6. Одјељење комуналне полиције.
С тим у вези потребно је именовати
вршиоца дужности начелника Одјељења
комуналне полиције, до окончања поступка
именовања начелника Одјељења комуналне
полиције у складу са законом и Одлуком о
расписивању јавног конкурса.
Вршилац дужности начелника Одјељења
комуналне полиције именује се до окончања
поступка јавне конкуренције, а најдуже за
период од 90 дана.
Скупштина
општине
Модрича на 3.
редовној сједници одржаној дана 21.12.2016.
године донијела је рјешење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-140/16
Датум: 21.12.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.
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9.
На основу члана 35. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број: 7/14), Скупштина општине
Модрича на својој 3. редовној сједници
одржаној дана 21.12.2016. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању листе одборника који могу
присуствовати чину закључења брака

I

Утврђује се листа одборника који у
име Скупштине општине Модрича могу
присуствовати чину закључења брака у
Матичним уредима општине Модрича и то:
1. АЛЕКСАНДРА БОЖИЋ
2. МАРА МИЛОШЕВИЋ
3. РАЈКО ЖИВКОВИЋ
4. РАДА ЈАНКОВИЋ
5. ТАМАРА СТЕВАНОВИЋ-БОЈКОВИЋ
6. ВИД СТОЈАНОВИЋ
7. ОЗРЕН САВИЧИЋ
8. БОЈА ЛУГОЊА
9. ЈОВАНКА ЛУКИЋ
10. ЈОВАН МИШИЋ
11. ДУШКО ЕВЂИЋ
12. МИЛКА ЂУРИЋ
13. БРАНКО ЦВИЈАНОВИЋ
14. МИЛЕНКО СТОЈАНОВИЋ
15. СРЂАН ЈОВАНОВИЋ
16. СИНИША НИКИЋ
17. ГОРДАН ЂУКИЋ
18. НЕБОЈША КНЕЖЕВИЋ
19. РИСТО МАРИЋ
20. ВЕЛИБОР ЦВИЈИЋ
21. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ
22. МИЛУТИН ПОПОВИЋ
23. МЛАДЕН ВИДОВИЋ
24. ЈОВИЦА РАДУЛОВИЋ
25. ПЕТАР ГАГУЛИЋ
26. ГОРДАНА ВИДОВИЋ

Петак, 23. децембар 2016.

II

Надлежни матичар дужан је лицима
која планирају склапање брака предочити
листу одборника из члана I овог рјешења,
те тако им омогућити избор одборника који
у име Скупштине општине Модрича могу
присуствовати чину закључења брака.
III

Ступањем на снагу овог рјешења ставља
се ван снаге рјешење о избору одборника који
могу присуствовати чину закључења брака
број: 01-022-137/12 од 31.12.2012.године
објављено у „Службеном гласнику општине
Модрича“ број: 13/12.
IV

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ‘’Службеном
гласнику општине Moдрича’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-146/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

10.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 11. Правилника
о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 20/12), члана
35. и 77. Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“ број: 7/14) и члана
14. став 1. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Модрича“,број: 4/16) Скупштина
општине Модрича на 3. сједници одржаној
21.12.2016. године, донијела је

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за продају
и закуп неизграђеног градског
грађевинског земљишта

I

У Kомисију за продају и закуп неизграђеног
градског грађевинског земљишта у државној
својини (у даљем тексту: Комисија), именују
се:
–– Карамановић
Ружица,
предсједник
Комисије,
–– Стојановић Тања, замјеник предсједника,
–– Чанић Оливера, члан
–– Боројевић Милан, замјеник члана
–– Петровић Гордана, члан
–– Новаковић Јулка, замјеник члана
II

Комисија се именује на период од четири
године, а од дана доношења овог рјешења.
III

Комисија спроводи поступак продаје
и давања у закуп неизграђеног градског
грађевинског земљишта државној својини
путем лицитације или непосредном погодбом,
а у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 20/12), и Одлуком о
уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Модрича”, број:
4/16).
IV
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V

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да
важи Рјешење о именовању комисије за продају
и закуп неизграђеног градског грађевинског
земљишта („Службени гласник општине
Модрича“, број 13/12).
VІ

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-122-147/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

11.
На основу члана 31. и 35. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12 и
52/14) и члана 35. Статута општине Модрича
(“Службени гласник општине Модрича“ број:
7/14), а након разматрања Нацрта Ребаланса
буџета општине Модрича за 2016. годину,
Скупштина општине Модрича на својој 3.
редовној сједници одржаној дана 21.12.2016.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

I

Прихвата се Нацрт Ребаланса
општине Модрича за 2016. годину.
II

буџета

За рад у Комисији чланови комисије имају
Саставни дио овог Закључка је табеларни
право на накнаду која се утврђује на
основу члана 2. Одлуке о утврђивању преглед Нацрта Ребаланса буџета општине
одборничке накнаде и накнаде за присуствовање Mодрича за 2016. годину.
при закључању брака.

Страна 10 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

III

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у ‘’Службеном
гласнику општине Moдрича’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-141/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

Петак, 23. децембар 2016.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

12.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
за 2016. годину

Модрича, децембар 2016. године

Број 12 - Страна 11

Страна 12 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Петак, 23. децембар 2016.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 12 - Страна 13

Страна 14 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Петак, 23. децембар 2016.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 12 - Страна 15

Страна 16 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Петак, 23. децембар 2016.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 12 - Страна 17

Страна 18 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Петак, 23. децембар 2016.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 12 - Страна 19

Страна 20 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Петак, 23. децембар 2016.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 12 - Страна 21

Страна 22 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Петак, 23. децембар 2016.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 12 - Страна 23

Страна 24 - Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

12.
На основу члана 35. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 7/14), а након разматрања
Извода из записника са 2. редовне сједнице,
Скупштина општине Модрича на 3. сједници
одржаној 21.12.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се Извода из записника са 2. редовне
сједнице Скупштина општине Модрича.

Петак, 23. децембар 2016.

II

Извод из записника из тачке I, чини саставни
дио овог закључка.
III

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

Број: 01-022-136/16
Датум: 21.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Синиша Никић, с.р.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 12 - Страна 25

II АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
1.
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Модрича,
Видовданска 1, на основу рјешења број: 05/8372-19/16 од 23.12.2016. године, извршио је у регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број 01-61 упис
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Модрича, ул.Светосавска бр. 34,
Модрича, ул. Светосавска бр. 34.
Назив и сједиште: Заједница за управљање
зградом, Модрича, ул. Светосавска бр. 34.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 – управљање зградом за
рачун етажних власника. Иступа у правном

промету самостално у оквиру дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином,
чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа САРИЋ НЕНАД, предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења.
Број: 05/8-372-19/16
Дана: 23.12.2016.године

Службено лице органа
Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.

III АКТИ СЕКРЕТАРА
1.
На основу члана 158. Пословника о раду
Скупштине општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број:1/15),
секретар Скупштине одобрава
ИСПРАВКУ

І

Упоређујући објављени табеларни преглед
Нацрта Буџета за 2017. годину („Службени
гласник општине Модрича“, број: 10/16),
са предложеним Нацртом Буџета за 2017.
годину, утврђено је да недостаје преглед
ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 400 - ДЈЕЧИЈЕ
ОБДАНИШТЕ
«НАША
РАДОСТ“
и
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 910 - РАЗВОЈНА
АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА.

Страна 26 - Број 12

Број: 07/1-022-148/16
Датум: 22.12.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Петак, 23. децембар 2016.

ВД СЕКРЕТАР
Александра Ђурић, с.р.

Петак, 23. децембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број 12 - Страна 27
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Александра Ђурић, дипл. правник
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185

Петак, 23. децембар 2016.

