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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.

СТРАТЕГИЈА ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА 2015-2018
1. УВОД
Савремена Стратегија образовања почива на концепту цјеложивотног учења, под којим се подразу
мијева свеукупна активност учења током живота, а с
циљем унапређења знања, вјештина и компетенција.
Цјеложивотно учење је учење које се одвија у
свим животним раздобљима (од ране младости до
старости) и у свим облицима (формално, неформално
и информално), као континуирани процес који има за
циљеве лично задовољство и развој појединца, активно
грађанство, друштвену укљученост и запошљивост.1
У времену брзих промјена и глобалних кретања
образовање одраслих, као сегмент у концепту
цјеложивотног учења, намеће се као важан елемент
конкурентности и основна претпоставка привредног
раста и развоја. UNESCO је образовање одраслих дефинисао као скуп процеса учења, формалних и осталих у којем одрасле особе развијају своје способности,
обогаћују своје знање и унапређују своје техничке или
професионалне квалификације, или их преусмјеравају
да би задовољиле своје потребе или потребе својих
друштава.
1

Закон о образовању одраслих Републике Српске, члан
3. („Службени гласник РС“, број: 59/09;01/12

Образовање одраслих се заснива на начелима:
а) цјеложивотног учења,
б) рационалног кориштења образовних могућности,
територијалне близине и доступности образовања
свима, под једнаким условима, и у складу са
њиховим способностима,
ц) слободе и аутономије сваког појединца у избору начина, садржаја, облика, средстава и метода
образовања,
д)		 стручне и моралне одговорности андрагошких
радника,
е) гаранције квалитета образовне понуде и
ф) поштовања личности и достојанства сваког учесника у процесу.2
У том смислу, одраслом особом се сматрају лица старија од 15 година, која нису завршила основно
образовање, односно лица старија од 18 година која су
завршила основно образовање у редовном школовању и
друга лица која се образују, а да при томе немају статус
ученика или студента.3
Као и већина локалних заједница у Републици
Српској и Босни и Херцеговини, општина Модрича је
суочена са незапосленошћу која се сматра једним од
кључних проблема друштва у овом тренутку. Евидентно је да је проблем незапослености комплексан и да
захтјева провођење бројних активности на различитим
нивоима и за различите циљне групе. У том смислу,
образовање одраслих је област, кроз чије се унапређење,
у комбинацији са осталим мјерама, може допринијети
рјешавању проблема незапослености.
2
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Закон о образовању одраслих Републике Српске, члан5.
став а) („Службени гласник РС“, број: 59/09;01/12
Прелиминарни резултати пописа, друго измијењено
издање 2013. године – Републички завод за статистику,
Бања Лука 2014. године

Страна 2 - Број 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Четвртак, 17.септембар 2015.

Недостајућа знања и вјештине, односно њихова
неприлагођеност потребама тржишта рада, негативно
утичу на запошљивост становништва, али и на конкурентност пословних субјеката.
Постојећа знања и вјештине све брже застаријевају и
потребно их је непрекидно употпуњавати и/или усавршавати. Данашња тржишта радне снаге захтијевају
непрекидно усвајање нових знања и вјештина, те је у
том смислу неопходно успоставити систем образовања
одраслих на локалном нивоу који ће то омогућити и
подржати. Посматрано из тог угла, јасно је да јачање
конкурентности људског капитала кроз усвајање нових
знања и вјештина, директно јача и конкурентност пословних субјеката.
Локално тржиште рада се тренутно налази у
сложеној и специфичној ситуацији. У квантитативном
смислу, понуда радне снаге превазилази могућности
запошљавања, односно капацитете локалних пословних субјеката. У квалитативном смислу, посматрајући
са становишта нивоа квалификација и вјештина
које захтјевају пословни субјекти, понуда локалног
тржишта рада се не сматра задовољавајућом. У таквој
ситуацији, општина Модрича се опредјелила за стратешки приступ развоју образовања одраслих у циљу
успостављања локалног система, чије ће основне карактеристике бити: релевантност, флексибилност, ефикасност, ефективност, доступност и одрживост.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ
СТРАТЕГИЈЕ ОБРАЗОВАЊА
ОДРАСЛИХ ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Објавом Одлуке о приступању изради Стратегије
образовања одраслих („Службени гласник општине Модрича“ број 1/15), општина Модрича званично
је започела процес стратешког планирања у области
образовања одраслих. Кључна улога у овом процесу је додијељена Локалном савјетодавном тијелу за
образовање одраслих и запошљавање општине Модрича (у даљем тексту ЛСТ Модрича), које је основано одлуком начелника општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“ број 6/14), у складу са Законом
о образовању одраслих Републике Српске („Службени
гласник РС“ број: 59/09 и 01/12).
ЛСТ Модрича чине представници следећих институ
ција и организација:
			 Општина Модрича
			 ЈУ Развојна агенција општине Модрича
			 УГ „Центар за промоцију европских вриједности
ЕУРОПЛУС“
			 Синдикална организација општине Модрича
			 ЈУ Завод за запошљавање РС – Биро Модрича
			 ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича
Оснивањем ЛСТ Модрича, испуњене су институционалне претпоставке за почетак процеса израде Стратегије образовања одраслих у складу са

методологијом која се базирала на партиципативном
приступу. Наведене институције и организације су у
процесу стратешког планирања образовања одраслих
општине Модрича узеле активно учешће.
Методологија припреме Стратегије образовања
одраслих општине Модрича 2015 - 2018, заснива се на
важећој законској регулативи и осталим релевантним
актима, укључујући:
-		 Закон о образовању одраслих Републике Српске
(„Службени гласник РС“, број: 59/09 и 01/12)
-		 Принципе и стандарде у области образовања
одраслих у БиХ („Службени гласник БиХ“, број
39/14)
-		 Стратешку платформу развоја образовања одраслих у контексту цјеложивотног учења у Босни
и Херцеговини за период 2014-2020 („Службени
гласник БиХ“, број 96/14)
У складу са наведеном регулативом, изради
Стратегије образовања одраслих општине Модрича се
приступило како би се одраслим грађанима омогућило
образовање и учење током цијелог живота и на тај начин допринијело њиховом личном и професионалном
развоју, бољем запошљавању, социјалној укључености
и припреми за активан и одговоран живот.
Методологију припреме Стратегије образовања
одраслих општине Модрича 2015 – 2018, предложила је
Агенција за економски развој града Приједора „ПРЕДАПД“, чији је пројектни тим руководио овим процесом
уз активно учешће и допринос чланова ЛСТ Модрича.
Методологију су значајно одредиле и смјернице дефинисане пројектом „Образовањем до запошљавања у
локалној заједници“, који се финансирао средствима ЕУ.
Овај пројекат је спровело УГ „Центар за промоцију европских вриједности ЕУРОПЛУС“ у партнерству са Високом пословно-техничком школом Добој и у сарадњи са
Заводом за образовање одраслих Републике Српске.
Кључне смјернице поменутог пројекта су биле:
-		 Стављање образовања одраслих у функцију (само)
запошљавања, гдје ће се кроз реализацију планираних пројеката, мјера и активности, унапријеђивати
квалификације и компетенције људског капитала
у циљу запошљавања, односно покретања сопствених пословних дјелатности (самозапошљавања)
- 		 Идентификација потреба и потенцијала локалних пословних субјеката, са посебним нагласком
на кадрове са одговарајућим квалификацијама,
односно компетенцијама
- 		 Максимално ослањање на локалне ресурсе и техничке капацитете за стварање услова и извођење
програма образовања одраслих, посебно у дијелу
практичне обуке
- 		 Развој регионалне сарадње на пољу образовања
одраслих кроз размјену информација, сарадњу
организатора образовања одраслих и постизање
синергије
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Дефинисаном динамиком и активностима пројекта
„Образовањем до запошљавања у локалној заједници“,
одређено је да се процес израде стратегије образовања
одраслих спроводи истовремено на подручју три циљне
локалне заједнице– Дервента, Добој и Модрича. У складу са методолошким и организационим планом предложеним од стране Агенције „ПРЕДА-ПД“, процес припреме стратегије се одвијао у три (3) фазе.
Прва фаза у припреми Стратегије је била посвећена
припреми концепта, односно оквира Стратегије
образовања одраслих општине Модрича на основу
информација и закључака проистеклих из следећих активности:
- 		 Дефинисање и анализа актуелног законског оквира
- 		 Прикупљање и анализа информација о социоекономским приликама на подручју општине Модрича
- 		 Анализа релевантних активности које на
подручју општине Модрича проводе институције
и организације – чланови ЛСТ Модрича
- Анализа локалних капацитета и потенцијала за
развој и провођење програма образовања одраслих
-		 Анализа потреба локалног тржишта рада за
одређеним профилима радне снаге
- Израда методологије рада ЛСТ Модрича
- 		 Организација радионица са члановима ЛСТ Модрича за припрему концепта Стратегије у општини Модрича (укључујући одређивање визије и
мисије, као и SWOT анализе образовања одраслих на подручју општине Модрича)
Уз званичне података из извјештаја релевантних
институција и организација, за анализу потреба локалног тржишта рада кориштени су и подаци из два
истраживања. Прво истраживање је проведено у оквиру пројекта УГ „Центар за промоцију европских
вриједности ЕУРОПЛУС“, под називом „Центар за
цјеложивотно учење“. Методологију истраживања
је припремила Висока пословно-техничка школа из
Добоја, а само истраживање је проведено од стране УГ
Будућност из Модриче. Истраживање је проведено у периоду 1.4 - 30.06.2013. године и односило се на потребе
тржишта рада у Модричи, Дервенти и Добоју.
Друго истраживање је организовано од стране општине Модрича и Развојне агенције општине Модрича
крајем марта, односно почетком априла 2015. године,
с циљем идентификације краткорочних и дугорочних потреба локалне/регионалне привреде за кадровима одређених квалификација и компетенција. Оба
истраживање су спроведена путем анкетирања, односно
директним посјетама локалним пословним субјектима.
За анализу потреба локалног тржишта рада, кориштене су и процјене представника организација - чланица ЛСТ Модрича, које су се базирале на познавању
карактеристика локалног пословног окружења, али и
информација и процјена потреба тржишта рада на регионалном и глобалном нивоу.
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Прва фаза припреме стратегије протекла је у
интензивној комуникацији између ЛСТ Модрича и
пројектног тима, која се одвијала кроз званичне радне састанке организоване на нивоу ЛСТ Модрича
и на нивоу индивидуалних чланова ЛСТ Модрича.
Комуникација је укључивала и свакодневне контакте и размјену информација. Чланови ЛСТ су активно
доприносили реализацији активности предвиђених
методологијом израде стратегије, нарочито кроз поменута истраживања и прикупљање релевантних података, свако у домену надлежности институције/
организације коју представља. У овој фази је организована и посебна тематска радионица, на основу које
су одређене основне поставке стратешког документа и
рада ЛСТ Модрича у будућности.
Друга фаза у припреми стратегије је била посвећена
укључивању шире групе потенцијалних корисника а у
првом реду представника локалне пословне заједнице,
окупљене у Фокус групу на приједлог ЛСТ Модрича.
Фокус групи је додјељена улога корективног фактора, која ће са својим приједлозима и запажањима
повећати квалитет стратешког документа и степен
прилагођености будућих стратешких пројеката, мјера
и активности, стварним потребама и могућностима локалне привреде и заједнице.
У циљу прикупљања повратних информација,
приједлога и коментара представника привреде организован је и састанак пројектног тима са представницима
формиране Фокус групе у Модричи.
На тај начин, локалној привреди је пружена
могућност активног учешћа, односно утицаја на планиране стратешке пројекте и мјере у интересу дефинисаних
циљних група и страна. На бази проведених активности
припремљен је приједлог Нацрта стратегије образовања
одраслих општине Модрича 2015 – 2018 и Акционог плана за реализацију стратегије у првих 12 мјесеци.
Трећа (финална) фаза у припреми стратегије је била
посвећена презентацији приједлога Нацрта стратегије
образовања одраслих општине Модрича 2015 – 2018 и
Акционог плана за реализацију стратегије у првих 12
мјесеци у форми јавне расправе организоване од стране
локалне управе и ЛСТ Модрича. На основу повратних
информација, коментара и приједлога, прикупљених
током јавне расправе, усвојен је Нацрт Стратегије
образовања одраслих општине Модрича који се у таквој
форми упутио Скупштини општине Модрича на званично усвајање у складу са скупштинском процедуром.

3. СОЦИО ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА
ОПШТИНЕ МОДРИЧА СА АСПЕКТА
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
3.1. Профил општине Модрича
3.1.1. Географски положај општине Модрича
Општина Модрича налази се у сјеверном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине, у центру Поса-
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вине. Заузима површину од 363 квадратна километра,
простирајући се на три посебна географска подручја
захватајући по мањи дио сваког од њих: мали дио од равнице босанске Посавине, са дијелом долине ријеке Босне,
дио од подручја масива планине Вучјака на лијевој обали
ријеке Босне и дио од подручја масива планине Требаве
на десној страни ријеке Босне. Посебно треба нагласити
и значај и географску позицију овог краја као комуникационог раскршћа. Због тога ово шире подручје, коме припада и општина Модрича, има јединствене повољности,
какве немају друга подручја у БиХ.4
3.1.2. Становништво и људски ресурси
Према прелиминарним резултатима пописа из 2013.
године, број становника на подручју општине Модрича је 27.799 што чини 2 % од укупног броја становника
на подручју Републике Српске.5 Према процјенама из
2008. године нешто мање од половине становништва
је градско становништво док други дио или нешто више од половине припада сеоском становништву. Према
посљедњем званичном попису из 1991. године, број становника општине Модрича је био 35.413 што је у односу
на прелиминарне резултате пописа у 2013. години више за 7.614 становника. На смањење броја становника у
односу на 1991. годину утицала су миграциона кретања
као посљедица ратних дешавања на подручју општине
Модрича.

3.1.3. Локална економија
Статистички подаци о пословним субјектима активним на подручју општине Модрича се базирају
на евиденцијама Пореске управе Републике Српске,
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича и Развојне агенције Модрича.
Према евиденцијама Пореске управе РС с краја 2013
године, на подручју општине Модрича је било регистровано укупно 1668 пословних субјеката (пословни
субјекти са сједиштем у Модричи, пословне јединице
пословних субјеката са сједиштем у Модричи и пословне јединице пословних субјеката са сједиштем изван
општине Модрича). Од наведеног броја 826 су била са
статусом правног лица, а 842 са статусом физичког лица
(предузетници). Важно је напоменути да су у евиденцији
Пореске управе РС евидентирани и субјекти који су неактивни и неодјављени, као и они који су у процесу одјаве.
Према информацијама из Агенције за посредничке,
информатиче и финансијске услуге (АПИФ), завршне рачуне за 2013. годину је доставио 251 пословни субјект са
регистрованим сједиштем у општини Модрича, од чега
204 правна лица и 47 предузетника. Стуктура наведених
пословних субјеката у општини Модрича према врсти
дјелатности за 2013.годину је дата у следећој табели.6

Табела 1. Структура пословних субјеката према врсти дјелатности
Р/Б

ДЈЕЛАТНОСТ

1.
2.

Пољопривреда
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдјевање електричном
енергијом, гасом и паром
Снабдјевање водом, канализација, управљање
отпадом и дјелатности санације животне
средине
Грађевинарство
Трговина на велико и мало , поправка
моторних возила и бицикла
Саобраћај и складиштење
Угоститељство
Информације и комуникације
Пословање некретнинама
Стручне, научне и техничке дјелатности
Административне и помоћне услужне
дјелатности
Образовање
Здравствена заштита и социојални рад
Умјетност, забава и рекреација
Остале услужне дјелатности
УКУПНО

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4
5

Стратегија развоја општине Модрича 2010 - 2014
Прелиминарни резултати пописа, друго измијењено
издање 2013. године – Републички завод за статистику,
Бања Лука 2014. године

Број пословних субјеката
из пословног подручја
9
35

Ућешће у структури
према врсти дјелатности
3,6
13,9

1

0,4

3

1,2

12

4,8

86

34,3

21
6
2
12
7

8,4
2,4
0,8
4,8
2,8

8

3,2

1
9
9
30
251

0,4
3,6
3,6
12
100 %

6

Информација оструктури и пословању субјеката
привређивања општине Модрича са посебним акцентом
на стање запошљавања у 2013. години
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Структура пословних субјеката у општини Модрича према облику организовања за 2013. годину је дата у
сљедећој табели.7

на велико и мало (12%), у којима је остварено 86,7%
укупног прихода.
Смањење укупних прихода примјетно је и у секто-

Табела 2. Структура пословних субјеката према облику организовања
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Број пословних
субјеката
3
9
125
1
12
54
47
251

ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА
Задруге
Акционарска друштва
Друштво са ограниченом одговорношћу
Јавна предузећа
Јавне и здравствене установе
Друга правна лица
Предузетници
УКУПНО

Према евиденцији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича, које је надлежно
за регистрацију предузетника, крајем 2014. године на
подручју општине је у активном статусу била 392 предузетника.8

Учешће у структури према
облику организовања
1,2
3,6
49,8
0,4
4,8
21,5
18,7
100 %

рима грађевинарства, угоститељства, снабдјевање водом и админстративних и помоћних дјелатности. При
томе, потребно је узети у обзир да наведени сектори
учествују у укупном приходу са 3,2%.

Табела 3. Број активних предузетничких радњи у општини Модрича
НАЗИВ
Број предузетника

2010
495

3.1.3.1. Финансијски показатељи
На основу података приказаних у годишњим обрачунима резултата пословања достављених АПИФ-у,
пословни субјекти општине Модрича су у 2013.години
остварили укупне приходе од 225.195,582 КМ што је 12
% мање у односу на 2012.годину.9
Највећи дио укупних прихода у 2013.години односи
се на сектор трговине на велико и мало, поправка моторних возила и бицикла са 133.025.918 КМ.
У односу на 2012.годину примјетно је смањење у
секторима прерађивачке индустрије (18%) и трговине

ПЕРИОД
2012
459

2011
487

2013
401

2014
392

У осталим секторима остварен је раст прихода у
износу од 25.862.520 КМ. Приходи од осталих сектора
чине 10,3% од укупног прихода привреде општине Модрича самим тим њихов раст није могао надомјестити
пад прихода у водећим областима.
Највећи пораст раста прихода у односу на 2012.годину биљежи сектор умјестности, забаве и рекреације
са 59%. Преглед броја субјеката по дјелатностима и
укупних прихода у 2012/2013 години је представљен
у наредној табели (на основу података достављених од
АПИФ-а).10

Табела 4. Структура укупних прихода по дјелатностима у 2013/2012 години у општини Модричи
Р/Б

ОБЛАСТ

1
1.
2.
3.

2

7
8
9

Пољопривреда
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдијевање
ел.енергијом, гасом..

Број
субјеката
3
9
34
1

Информација о структури и пословању субјеката
привређивања општине Модрича са посебним акцентом
на стање запошљавања у 2013. години
Информација о структури и пословању субјеката
привређивања општине Модрича са посебним акцентом
на стање запошљавања у 2013. години
Информација о структури и пословању субјеката
привређивања општине Модрича са посебним акцентом
на стање запошљавања у 2013. години

УКУПНИ

ПРИХОДИ

2012
4
3.313.421
107.878.745

%
5
1,1
37,1

2013
6
4.521.916
88.185.515

%
7
1,8
34,6

ИНД
6/4
8
136
82

0

0,0

750

0,0

0

10 Информација оструктури и пословању субјеката
привређивања општине Модрича са посебним акцентом
на стање запошљавања у 2013. години
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4.

Снабдијевање водом, канализација,
3
управљање отпадом
13
5. Грађевинарство
6. Трговина на вел.и мало, поправка
86
моторних возила
21
7. Саобраћај и складиштење
6
8. Угоститељство
2
9. Информације и комуникације
12
10. Пословање некретнинама
7
11. Стручне, научне и техничке дјелат.
8
12. Админ.и помоћне услужне дјелат.
1
13. Образовање
9
14. Здравствена заштита и соција.рад
9
15. Умјетност, забава и рекреација
30
16. Остале услужне дјелатности
УКУПНО
251
Укупни расходи пословних субјеката за 2013.годину
износе 258.835.865 КМ и смањени су за 10% у односу на
претходну годину.11

2.501.725
5.171.815

0,9
1,8

2.446.071
4.898.870

1,0
1,9

98
95

151.359.492
52,0
133.025.918
52,1
88
8.184.089
2,8
8.589.413
3,4
105
339.209
0,1
263.107
0,1
78
992.155
0,3
1.308.403
0,5
132
126.533
0,0
129.965
0,1
103
983.305
0,3
1.023.694
0,4
104
598.655
0,2
513.389
0,2
86
257.809
0,1
305.949
0,1
119
7.615.97
2,6
7.670.053
3,0
101
394.124
0,1
629.245
0,2
160
1.387.801
0,5
1.683.324
0,7
121
291.103.975 100,0
255.195.582 100,0
88
На трошкове материјала односи се 26,9% од пословних расхода а на трошкове рада и осталих личних
примања 14,5%.

Табела 5. Структура укупних расхода по дјелатностима у 2013/2012 години у општини Модричи
Р/Б
1
1.
2.
3.

ОБЛАСТ

2
Пољопривреда
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдијевање
ел.енергијом, гасом..
4. Снабдијевање водом,
канализација, управљање
отпадом
5. Грађевинарство
6. Трговина на вел.и мало, поправка
моторних возила
7. Саобраћај и складиштење
8. Угоститељство
9. Информације и комуникације
10. Пословање некретнинама
11. Стручне, научне и техничке
дјелатности
12. Админ.и помоћне услужне
дјелатности
13. Образовање
14. Здравствена заштита и социјални
рад
15. Умјетност, забава и рекреација
16. Остале услужне дјелатности
УКУПНО

Број
субјеката
3
9
34
1
3
13
86
21
6
2
12
7
8
1
9
9
30
251

Од наведеног износа укупних расхода 96,6% односи
се на пословне расходе. Највећи дио пословних расхода
чини набавна вриједност продате робе (46,8%), ако узмемо у обзир да је трговина најзаступљенији сектор у
општини Модрича наведени проценат је очекиван.
11 Информација оструктури и пословању субјеката
привређивања општине Модрича са посебним акцентом
на стање запошљавања у 2013. години

УКУПНИ РАСХОДИ
2012
%
2013
4
5
6
3.913.874
1,4
5.404.020
107.027.396
37,1
94.020.508
0
0,0
16.422

%
7
2,1
36,3
0,0

ИНД
6/4
8
138
88
0

2.626.447

0,9

2.368.509

0,9

90

5.652.788
148.030.761

2,0
51,3

5.333.028
129.691.981

2,1
50,1

94
88

7.731.501
402.699
980.034
101.801
841.584

2,7
0,1
0,3
0,0
0,3

7.789.293
326.566
1.289.248
107.662
945.574

3,0
0,1
0,5
0,0
0,4

101
81
132
106
112

645.321

0,2

570.812

0,2

88

276.896
8.444.954

0,1
2,9

264.595
8.455.010

0,1
3,3

96
100

352.514
1.345.069
288.373.639

0,1
0,5
100,0

678.795
1.573.842
258.835.865

0,3
0,6
100,0

193
117
90

Од укупно 251 пословног субјекта ( колико је предало завршне рачуне АПИФ-у), позитиван пословни резултат у 2013.години остварила су 172 субјекта у укупном износу остварене добити од 6.446.333 КМ.
У односу на претходну годину, оставарена добит је
мања за 2%. Највећи дио добити остварили су субјекти
из подручја трговине.
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3.1.3.2. Стање (не)запослености
Са негативним финансијским резултатом, 2013.годину, завршило је 79 пословних субјеката у износу од
Наредном табелом представљени су подаци из
10.098.025 КМ.
Највеће учешће у укупном негативном резулта- евиденције Пореске управе РС о броју запослених, одту оставарили су субјекти из подручја прерађивачке носно подаци из евиденције Завода за запошљавање РС
– Биро Модрича за период 31.12.2010 – 31.10.2014.
индустрије.

Четвртак, 17.септембар 2015.

Табела 6. Стање незапослености у периоду 31.12.2010- 30.12.2014.
Р/Б
1
1.
2.

НАЗИВ
2
Број запослених12
Број незапослених13
Укупна радна снага

31.12.
2010.
3
4682
3198
7880

31.12.
2011.
4
4563
3266
7829

Ако се посматра стање запослености по појединим
дјелатностима, највећи значај за локалну економију
носе прерађивачка индустрије (29,3 %), предузетничке дјелатности (13,2 %) и трговина (11,0 %). У

31.12.
2012.
5
4522
3441
7963

31.12.
2013.
6
4520
3627
8147

31.12.
2014.
7
8
4516
3581
8097

ИНДЕX.
(7/3) 9 (7/6)
96
100
112
99
103
99

наредној табели је представљено стање запослености
по дјелатностима и полна структура запослених по
дјелатностима.

Табела 7. Стање запослености по дјелатностима закључно са 18.06.2015. године14
РБ.

ДЈЕЛАТНОСТ

1
2

Предузетничке дјелатности
Некатегорисано
Трговина на велико и на мало; оправка моторних возила,
мотоцикла и предмета за личну употребу и домаћинство
Прерађивачка индустрија
Саобраћа, складиштење и везе
Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности
Дјелатност за предузећа ван РС
Финансијско пословање
Активности у вези с некретнинама, изнајмљивање и
пословне активности
грађевинарство
Пољопривреда, лов и шумарство
Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
Здравствени и социјални рад
Образовање
Хотели и ресто
Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом
и водом
Вађење руда и камена
УКУПНО

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ако се посматра квалификациона структура незапослених лица на подручју општине Модрича121314 (мај 2015.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Мушки Женски
Укупно
265
305
570
223
136
359

%
13.2
8.3

337

139

476

11.0

604
150
43
40
19

660
28
27
9
29

1264
178
70
49
48

29.3
4.1
1.6
1.1
1.1

45

27

72

1.7

103
35
154
123
130
5

5
7
103
192
233
8

108
42
257
315
363
13

2.5
1.0
6.0
7.3
8.4
0.3

104

19

123

2.9

1
2381

0
1927

1

4308

0.0
100.0

године)15, може се уочити доминантно учешће (преко 65
%) неквалификованих и квалификованих радника.

Табела 8. Квалификациона структура незапослених у општини Модрича (мај 2015.)
Р/Б
1.
2.

Степен стручне спреме
Неквалификовани радници
Полуквалификовани и НСС радници

Укупан број
пријављених лица
1.121
78

12 Пореска управа Републике Српске
13 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – Биро Модрича
14 Пореска управа Републике Српске

15

Жене
422
31

Учешће квалификација у
укупној незапослености
30,92 %
2,15 %

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – Биро Модрича
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Квалификовани радници, разних
квалификација
Лица са средњом стручном спремом
Висококвалификовани радници
Лица са вишом сртучном спремом
Лица са високом стручном спремом
УКУПНО:

1.303

430

35,94 %

861
25
26
211
3.625

481
4
9
129
1.506

23,75 %
0,69 %
0,72 %
5,83 %
100 %

Занимања која на евиденцији Завода за запошљавање
Републике Српске – Биро Модича имају највећу учесталост (у оквиру одређених нивоа стручне спреме),
представљена су наредним табелама16.

2.
3.
4.

Табела 9. Најучесталија занимања у категорији незапослених квалификованих радника

5.
6.

РБ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Занимање
Квалификовани радници
Продавач
Аутомеханичар
Бравар
Возач теретних кола
Електричар
Кувар
Фризер за мушкарце и жене
Конобар
Столар
Металостругар

Број
незапослених
(мај 2015)
259
151
108
75
68
58
43
42
41
37

Табела 10. Најучесталија занимања у категорији
средње стручне спреме
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Занимање
Средња стручна спрема
Матурант гимназије
Економски техничар
Електротехничар-енергетичар
Пољопривредни техничар
Техничар рачунарства
Трговински техничар
Машински техничар
Медицинска сестра-техничар

Број
незапослених
(мај 2015)
129
115
104
74
46
59
50
45

Табела 11. Најучесталија занимања у категорији високе стручне спреме
Р/Б
1.
16

Занимање
Висока стручна спрема
Дипломирани (струковни)
економиста

Број
незапослених
(мај 2015)
29

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – Биро
Модрича

Професор разредне наставе
Дипломирани правник
Васпитач у предшколској
установи
Професор енглеског језика
Дипломирани саобраћајни
инжењер за друмски саобраћај

19
18
10
7
6

3.1.3.3. Стратешки правци развоја локалне економије
Развој привреде и стварање повољних услова за нове
инвестиције су кључна опредјељања општине Модрича,
што је препознато и кроз стратешке документе усвојене у
протеклом периоду. Кроз циљеве и пројекте дефинисане
Стратегијом развоја општине Модрича 2010 – 2014. година, јасно је препознат значај приведе за рјешавање (не)
запослености, као тренутно највећег друштвеног проблема. Наведена стратегије је највећим дијелом стављена
управо у функцију подршке конкурентности локалној
привреди, предузетништву и побољшању пословног
окружења у границима могућности локалне управе.
На основу горепредстављених статистичких показа
теља и процјена локалних институција, стратешким
секторима са становишта потенцијала за запошљавање
и самозапошљавање у општини Модрича се сматрају:
хемијска индустрија, пољопривреда, индустрија текстила, коже и обуће, грађевинска индустрија, индустрија
намјештаја, метална индустрија и туризам.17
3.2. Образовање одраслих
Законом о образовању одраслих Републике Српске,
образовање одраслих је јединствени дио образовног система Републике Српске и има за циљ постизање најмање
основног образовања, оспособљавање за запошљавање
одраслих лица која немају завршено формално образо
вање, омогућавање даљег образовања и обуке, односно
могућност доквалификације, преквалификације и континуираног стручног усавршавања током цијелог радног вијека и омогућавање образовања и стицања знања и
вјештина које одговарају личним способностима, афинитету и животном добу појединца.
Образовање одраслих може бити:
а) формално
б) неформално
ц) информално.
17 Инвестициони сажетак општине Модрича, стр. 4, ЈУ
Развојна агенција општине Модрича
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Формално образовање одраслих означава образовни
процес који се изводи у образовним установама по програмима основног и средњег образовања прилагођеним
потребама и могућностима одраслих. Формално
образовање одраслих спроводи се у складу са законима којима се уређују дјелатности основног и средњег
образовања, осим у питањима која су уређена законом
о образовању одраслих Републике Српске.
Неформално образовање одраслих је организован
процес учења и образовања усмјерен ка усавршавању,
специјализацији и допуњавању знања, вјештина и
способности према дијеловима програма формалног образовања (модулима) и по посебним програмима за стицање знања, вјештина и способности, а
који се могу организовати код образовних установа и
специјализованих организација, које испуњавају услове
према програму који изводе.
Информално учење подразумјева перманентно
самообразовање, усавршавање и стицање знања и
вјештина ван образовних установа и специјализованих
организација образовања одраслих.18
Успостављање система образовања одраслих није непозната активност за становништво, пословну заједницу
и институције општине Модрича. Образовање одраслих
у Модричи има своју релативно дугу традицију, која почива на тековинама Центра за образовање одраслих основаног 1964. године у склопу Народног универзитета
Модрича. Центар за образовање одраслих у Модричи
је био један од првих центара оваквог типа на подручју
цијеле Босне и Херцеговине. У почетним годинама рада, организација основног образовања за одрасле је била
кључна активност центра. До 1974. године више од 800
полазника је успјешно завршило основно образовање у
складу са тада важећим плановима и програмима Министарства за образовање СР Босне и Херцеговине. Од 1974.
године, Центар започиње са провођењем првих програма
обуке за занимања: зидар, тесар, бравар и варилац. Наведене програме успјешно је завршило 240 полазника.
Поред наведених програма и обука, центар је у сарадњи
са Ауто саобраћајним центром Сарајево проводио обуке
за полагање државног испита за возача, коју је завршило
250 полазника.
Тренутни институционални оквир је такав да локални субјекти који имају директан увид у кретања на
тржишту рада, имају слабу међусобну комуникацију и
координацију неопходну за дефинисање и спровођење
политика образовања одраслих. Општина Модрича је оснивањем ЛСТ-а за образовање одраслих и
запошљавање показала опредјељеност побољшању локалног система образовања одраслих.
У овом моменту, ЛСТ Модрича нема одређен
финансијски и оперативни оквир дјеловања, и ослања
се искључиво на капацитете својих чланица. Ипак,
његовим оснивањем је начињен први корак у стварању
ефикаснијег локалног институционалног оквира за ову
област. Са аспекта фунционисања ЛСТ Модрича, врло
важно је што већина чланица ЛСТ Модрича проводи
18 Инвестициони сажетак општине Модрича, стр. 4, ЈУ
Развојна агенција општине Модрича
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одређене активности у циљу развоја образовања одраслих и бољег функционисања тржишта рада (извјештаји
о дефицитарним занимањима, професионално инфор
мисање незапослених лица, клубови за тражење посла), док је на развоју одређених алата и активности
(оперативни оквир рада) и обезбјеђењу финансијских
средстава за реализацију конкретних пројеката и мјера,
потребно радити у наредном периоду.
Данас се на подручју општине Модрича, програми
образовања за одрасле изводе повремено, у условима
ограничених финансијских могућности и углавном на
неформалан начин (неформални програми образовања
одраслих). Са становишта формалног образовања
одраслих, тренутно ниједна локална институција нема статус организатора образовања за одрасле. Самим
тим, не постоји ниједан локално доступан програм
образовања за одрасле кроз који је могуће извршити
преквалификацију, доквалификацију и оспособљавање
за стицање одређених квалификација, односно знања
и вјештина. Средњошколски центар „Јован Цвијић“ је
вољан да допринесе развоју образовања одраслих, али
располаже са скромним техничким капацитетима за
извођење практичне наставе.
Иако се у одређеним локалним пословним субјектима
примјењује нова технологија, изражен је и недостататак кадрова на које би се могло ослонити у развоју и
извођењу одређених програма који подразумијевају
употребу нових технологија. Као једна од могућности
за превазилажење уочених препрека је сарадња са свим
установама организаторима образовања одраслих активним у окружењу, који могу допринијети развоју
образовања одраслих на подручју општине Модрича.
Интерес за сарадњу је изражен од стране већег броја
установа образовања одраслих, са генералном намјером
и сагласношћу да се програми образовања одраслих
изводе на подручју општине Модрича (колико то буде
могуће са законског и техничког аспекта).
Локално тржиште рада у Модричи има одређене карактеристике и кретања која на директан и индиректан
начин утичу на развој образовања одраслих. Општа
оцјена је да тренутна понуда радне снаге превазилази
тражњу, усљед ниског нивоа инвестиција и броја радних мјеста које отвара локална привреда. Међутим,
такође је примјетна снажно изражена потреба за
одређеним занимањима (нарочито у дјелатностима
везаним за индустрију обуће, текстила, намјештаја,
грађевинарства, итд.), коју послодавци не могу да подмире на локалном тржишту рада. Разлоге за то треба
тражити у неатрактивности понуђених радних мјеста
у традиционалним секторима (ниско плаћени послови), али и реалном недостатку кадрова са специфичним
квалификацијама, знањима, вјештинама и искуством.
У мањем омјеру, присутна је и тражња за занимањима
и вјештинама везаним за примјену нових технологија,
као што су ЦНЦ технологија и информационо-комуникационе технологије и алати.
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Самозапошљавање, односно развој предузетништва,
у општини Модрича је такође препознато као могућност
за дјелимично рјешавање проблема незапослености.
У том смислу, пољопривреда се сматра дјелатношћу
са посебно израженим потенцијалом за повећање прихода и запошљавање19. На име подстицаја развоју
пољопривреде, општина Модрича издваја значајна средства на годишњем нивоу (за текућу годину планирани
износ је 115.000 КМ), а проводи се и „Програм развоја
пољопривреде и села на подручју општине Модрича у
периоду 2012 – 2016.
У контексту образовања одраслих, развој предузетништва и пољопривреде су релевантни због генералног недостатка техничких знања и вештина, што је
основни предуслов за покретање сопственог бизниса
или пољопривредне дјелатности. За пољопривредну
дјелатност је од пресудног значаја и уговорени откуп,
односно пласман пољопривредних производа, који на
подручју општине Модрича није организован. У контексту самозапошљавања, значајне напоре је потребно
уложити у промоцију предузетништва и развој предузетничког духа.
Образовање одраслих има растући значај у општини
Модрича, али и даље преовладава низак степен информисаности становништва о овој специфичној области.
Интерес за програмима образовања одраслих је спорадичан и базира се углавном на потреби формалног
стицања одређених квалификација у циљу обављања
одређене дјелатности у земљи, а често и у иностранству. Имајући у виду и незавидну економско-социјалну
позицију популације незапослених особа, финансијски
фактор значајно утиче на њихов интерес за програмима
образовања одраслих.
3.2.1. Циљне групе образовања одраслих у општини Модрича
У процесу израде стратегије образовања одраслих
општине Модрича, сљедеће категорије становништва
су дефинисане као циљне групе.
1. Незапослена лица/Активни тражиоци посла, а посебно лица која се сврставају у теже запошљиве
категорије
2. Незапослена лица – потенцијални предузетници,
која стицањем одређених квалификација и способности повећавају сопствену запошљивост (лица
са радним искуством у одређеним индустријским
и занатским областима, лица са расположивим
ресурсима у пољопривреди, итд.)
3. Запослена лица заинтересована за стицање формалних квалификација за одређена радна мјеста.
Према проведеним истраживањима на подручју
општине Модрича, око 20 % запослених лица
нема тражене квалификације за радно мјесто на
којем су тренутно распоређени.20
19 Инвестициони сажетак општине Модрича, стр. 4, ЈУ
Развојна агенција општине Модрича
20 Истраживање општине Модрича и ЈУ Развојна агенција
општине Модрича март/април 2015.

4. Послодавци и предузетници заинтересовани за
унапређење сопствене конкурентности и конкурентности својих кадрова. Истраживања проведена на подручју општине Модрича, показују да
34 % локалних послодаваца сматра да постоји потреба за образовањем одраслих за тренутно запослене особе.21
5. Лица без основног образовања и занимања (катего
рија неквалификованих радника – НК), која чине
скоро 31 % (од укупног броја евидентираних незапослених лица на подручју општине Модрича
(1.054 лица са завршеном основном школом, 67 лица са незавршеном основном школом).
6. Становништво општине Модрича и шире регије,
заинтересовано за унапређење личних знања и
вјештина кроз формално и неформално образовање.
7. Жене жртве породичног насиља из Модриче; укупно 243 жене са статусом жртава насиља су током
2014. године користиле услугу савјетовалишта
Удружења грађана „Будућност“ Модрича.
3.2.2. Образовање одраслих у контексту потреба
локалне привреде и запошљавања
У складу са кључним смјерницама, стратегија
образовања одраслих се највећим дијелом ставља у
функцију побољшања могућности запошљавања у локалним пословним субјектима.
Истраживања22 која су проведена у процесу припреме стратегије су показала да локални пословни
субјекти, а нарочито субјекти активни у прерађивачким
дјелатностима, имају изражене краткоочне и дугорочне
потребе за кадровима са одређеним квалификацијама,
односно знањима и вјештинама.
Битно је напоменути да послодавци на различите
начине изражавају потребе за кадровима одређених
квалификација и/или компетенција, најчешће у зависности од врсте дјелатности и сложености посла.
Најчешће се за дугорочне развојне планове изражавају
захтјеви за квалификованом и компетентном радном
снагом, док се за краткорочне развојне планове тежиште ставља на способности достизања одређеног нивоа
продуктивности на одређеном радном мјесту.
Посматрајући укупно исказане потребе, у 76 %
случајева ради се о занимањима, односно пословима за
чије се обављање траже квалификовани радници, односно полуквалификовани и неквалификовани радници
(који се у процес рада укључују на основу обуке и стеченог искуства на одређеним радним мјестима). Преосталих 24 % се односи на занимања, односно послове
за које је потребна минимално средња стручна спрема
(ССС-4.степен).
21 Инвестициони сажетак општине Модрича, стр. 4, ЈУ
Развојна агенција општине Модрича
22 Истраживање општине Модрича и ЈУ Развојна
агенција општине Модрича март/април 2015. године
и истраживање УГ „Центар за промоцију европских
вриједности ЕУРОПЛУС“ из Добоја 1.4.-30.06.2013.
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Од укупног броја анкетираних пословних субјеката,
32 % се сусрело са проблемима приликом проналаска кадрова са траженим квалификацијама, односно знањима
и вјештинама. Око 37 % локалних пословних субјеката
је заинтересовано да активно учествује у организовању
практичне наставе у оквиру програма образовања
одраслих, што може бити од пресудног значаја у смислу
могућег запошљавања полазника наведених програма у
случајевима потребе за повећањем производног обима и
квалитета.
Око 34 % локалних пословних субјеката је исказало
потребу за програмима образовања одраслих, који би се
организовали за потребе тренутно запослених особа. Потребни програми образовања одраслих се једним дјелом
односе на оспособљавања и стицање квалификација,
знања и вјештина за одређена радна мјеста, а другим
дјелом на различите програме усавршавања.
Поред локалног нивоа, идентификација перспективних занимања и вјештина се спроводила и на регионалном, односно глобалном нивоу. Због атрактивности
занимања и интереса млађих категорија одраслих, посебна пажња је посвећана информационо-комуникационим технологијама (ИКТ).
Са становишта запошљавања, једна од могућности
је развој и специјализација локалних кадрова за ИКТ
алате, и јачање њихових капацитета за обављање послова преко доступних информационих система (www.
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упwорк.цом , www.еланце.цом , www.фрееланцер.цом ,
www.ифрееланце.цом ), као и развој графичких и wеб
дизајн рјешења за онлине продају.
Процјењује се да вриједност урађених послова преко
ових система прелази више од неколико милијарде евра
на годишњем нивоу. Данашњи свијет рада обиљежава
све већи број „фрееланце“ послова. У САД је једна од
три особе запослена на тај начин, што је више од 42 милиона људи.
Напредне ИКТ технологије, омогућују све лакши
рад „онлине“, а ова врста посла често захтјева веома мала улагања.
Процјена је да ће услови рада у овој бранши у
будућности постајати све флексибилнији, а тржиште
глобално.23
Сљедећа табела даје преглед занимања, односно
послова за којима постоји потреба на нивоу локалне
привреде и која се сматрају као перспективна у смислу
запошљавања. На идентификоване потребе се може одговорити програмима образовања за одрасле, али они
тренутно нису у понуди на подручју општине Модрича.
У циљу побољшања конкурентности самих пословних субјеката јачањем капацитета тренутних
кадрова, локални послодавци су истакли потребе за
одређеним програмима усавршавања, односно стицања
недостајућих компетенција. У питању су програми
представљени следећом табелом.

Табела 12. Преглед занимања и послова за којима постоји потреба у локалној привреди
РБ

Пословна активност

1.

Индустрија текстила, коже и обуће

2.

Дрвна индустрија и индустрија намјештаја

3.

Обрада метала

4.

Грађевинска индустрија

Занимања/Послови
Моделар обуће
Шивач
Пеглач
Механичар на одржавању машина за шивење
Штепер
Тапетар
ЦНЦ оператер/ЦНЦ програмер
Лакирер
Столар намјештаја
Бравар
Металостругар
Миг-маг заваривач
Тиг заваривач
ЦНЦ оператер/ЦНЦ програмер
Машински техничар
Молер
Грађевински техничар
Тесар
Асфалтер
Помоћни радник
Руковалац грађевинских машина –багериста
Руковалац грађевинских машина – краниста
Армирач
Зидар
23 Истраживање општине Модрича и ЈУ Развојна агенција
општине Модрича март/април 2015.
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5.

Специфичне потребе локалне привреде

6.

Информационо – комуникационе технологије

Електричар
Водоинсталтер
Трговац
Аутомеханичар/аутодијагностичар
Вулканизер
Возач са лиценцама
Фризер
Портир
Кувар
ЕЦДЛ почетни курс
ЕЦДЛ основни курс
ЕЦДЛ напредни курс
Wеб десигн и управљање wеб садржајем (ЦМС системи)
ЦАД/ЦАМ софтwаре (Развој производа)
Графички дизајн (Цорел, Пхотосхоп, Адобе Иллустратор,
Адобе ИнДесигн)
Програмирање – ПХП, Ц, Ц++, Јава, Јавасцрипт, АСП
Развој апликација у Андроид ОС
Развој апликација у ИОС

Табела 13. Програми потребни за јачање конкурентности кадрова и привреде
РБ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Програми усавршавања/стицања компетенција
Усавршавања везана за текстил, кројење и шивање
Усавршавање у области рачуноводства и књиговодства
Усавршавање у области информатике и сервисирања рачунара
Усавршавање у области економије
Усавршавање стицањем разних лиценци
Усавршавање електро-техничара
Усавршавање у области руковања машинама
Усавршавање за ватрогасце
Курсеви страних језика (општи и стручни)
Обуке за кориштење специјализованих софтвера
Обуке за развој креативности и иновативности
Обуке за развој менаџерских вјештина
Обуке за развој продајних вјештина
Обуке за развој комуникационих вјештина

3.2.3. Образовање
самозапошљавања

одраслих

у

контексту

У одређеном броју случајева, образовање одраслих
за занимања, знања и вјештине, које је локална привреда оцјенила потребним, може се посматрати и са
становишта могућности покретања сопственог посла,
односно самозапошљавања. Стицањем квалификација,
знања и вјештина испуњава се један од основних предуслова за обављање одређених пословних дјелатности.
Поред горе наведених потреба локалне привреде,
за самозапошљавање су од посебног значаја области
пољопривреде и производње хране24.
Уз поменуте финансијске подстицаје за развој
пољопривреде
и
усвојени
„Програм
развоја
пољопривреде и села на подручју општине Модри24 Инвестициони сажетак општине Модрича, стр. 4, ЈУ
Развојна агенција општине Модрича

ча 2012 – 2016“, битно је напоменути да скоро двије
трећине земљишта (62 %) на простору општине Модрича чини пољопривредно обрадиво земљиште (укупно
22.431 м²). С обзиром на годишње производње млијека
(4.000.000 литара), меса (600 тона), меркантилне пшенице (6.000 тона), кукуруза (50.000 тона), шљиве (4.000 тона), јабуке (500 тона) и крушке (500 тона)25, процјењено
је постојање потенцијала за даљи раст и развој, а тиме
и самозапошљавање. У том смислу посебно је интересантна воћарска производња због присуства локалног
прерађивачког капацитета (Крушик д.о.о.).
Општина Модрича оцјенила је улагања у
прерађивачке капацитете воћа и поврћа, меса и месних
прерађевина, и милијека и млијечних производа као
најинтересантније пословне могућности.26
25 Инвестициони сажетак општине Модрича, стр. 4, ЈУ
Развојна агенција општине Модрича
26 Инвестициони сажетак општине Модрича, стр. 4, ЈУ
Развојна агенција општине Модрича
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У наредној табели је преглед занимања и послова за које је процјењено постојање одговарајућих потенцијала
за повећање прихода и самозапошљавање.
Табела 14. Занимања и послови из области пољопривреде и производње хране
РБ

1.

Пословна активност

Пољопривреда и
производња хране

Занимања/послови
Произвођач расада поврћа и цвијећа
Пластеничка производња
Сакупљач самониклог биља, шумских плодова и гљива
Пекар
Воћар
Пчелар
Сточар
Прерада воћа и поврћа – Производња хране и пића
Месар
Произвођач сира и других млијечних производа

4. СТРАТЕШКА УСМЈЕРЕЊА
4.1. SWOT анализа општине Модрича за област
образовања одраслих
У процесу припреме стратегије, СWОТ анализа је
била један од алата кориштених за идентификацију

свих релевантих околности које имају утицај на процес развоја образовања одраслих на подручју општине
Модрича. Овом анализом су са једне стране утврђене
снаге и слабости локалне заједнице, а са друге стране пријетње и прилике које долазе из ужег и ширег
окружења.

Табела 15. SWOT анализа
СНАГЕ
• Традиција у образовању одраслих базирана на раду
бившег радничког универзитета у Модричи
• Опредјељење општине Модрича за побољшање
локалног система образовања одраслих
• Успостављено Локално савјетодавно тијело за
образовање одраслих и запошљавање општине
Модрича
• Добро познавање локалне економије и потреба
послодаваца
• Доступан кадар и просторни капацитети за извођење
стручно-теоријског дијела потенцијалних програма
образовања одраслих у оквиру Средњошколског
центра Јован Цвијић
• Регистрована УОО „Центар за цјеложивотно учење“
заинтересована за успоставу сарадње са локалним
предузећима и општином Модрича
• Релевантне базе података доступне члановима ЛСТ
за потребе планирања политика образовања одраслих
• Примјена нових технологија у одређеним локалним
пословним субјектима
• Споразум о сарадњи у циљу унапређења друштвене
бриге и јачање система подршке лицима из тешко
запошљивих категорија

СЛАБОСТИ
• Слаби технички капацитети Средњошколског центра
Јован Цвијић за извођење практичне наставе у оквиру
могућих програма образовања одраслих
• Недостатак кадрова за извођење одређених програма
(ЦНЦ оператери, ИТ стручњаци) који подразумијевају
употребу нових технологија
• Ниједан
локални
акредитовани
организатор
образовања одраслих на подручју општине Модрича
(основно и средње образовање)
• Недоступност програма образовања одраслих на
локалном нивоу
• Хиперпродукција високо образованих кадрова за
занимања друштвеног смјера
• Нејасан оперативни оквир за рад/функционисање
Локалног савјетодавног тијела за образовање
одраслих и запошљавање
• Недостатак сталне финансијске подршке образовању
одраслих
• Ограничени капацитети појединих организацијачланова ЛСТ Модрича за ефикаснији рад са циљним
групама (особље оперативно распоређено на друге
задатке)
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ПРИЛИКЕ
• Учешће одређених пословних субјеката у
образовању у програмима редовног образовања (у
дијелу који се односи на практичну наставу)
• Успостављање сарадње са организаторима
образовања одраслих из других градова и општина
• Снажно изражена потреба за образовањем одраслих
у одређеним локалним привредним субјектима –
дефицитарни кадрови у обућарској, текстилној и
другим прерађивачким дјелатностима
• Изражена потреба/интерес за новим занимањима/
вјештинама, нарочито код млађих категорија (ИКТ
алати, ЦНЦ, мехатроника, итд.)
• Могућности ангажовања становништва у
пољопривреди (доступни природни ресурси)
• Самозапошљавање/предузетништво као концепт
рјешавања проблема незапослености

4.2. Стратешка усмјерења образовања одраслих у
општини Модрича

Слика 1. Стратешка усмјерења образовања одраслих
у општини Модрича
Као закључак проведене социо-економске анализе
општине Модрича са становишта образовања одраслих
и SWOT анализе, идентификована су три кључна стратешка усмјерења.
Формирањем ЛСТ-а, општина Модрича је створила основу институционалног оквира, са дефинисаним
(именованим) институцијама и организацијама – чланицама ЛСТ-а, надлежностима и обавезама (Сл. Гласник општине Модрича 6/2014). Међутим, тренутно дефинисаном оквиру недостају одређени садржаји, како
би се у потпуности примјенио у пракси. Под наведеним
садржајима се подразумијевају оперативне активности

ПРИЈЕТЊЕ
• Слаба сарадња послодаваца по питању размјене
информација о потребама за радном снагом
(непрецизни подаци о потребним квалификацијама и
компетенцијама)
• Резервисаност послодаваца према организацији
практичне наставе у сопственим погонима
• Мали број радних мјеста која се отварају у локалној
привреди (структурна незапосленост), мали број
прерађивачких капацитета
• Генерални недостатак техничких знања усљед лошег
квалитета практичне наставе у редовном образовању
и недостатка радног искуства у струци
• Неорганизована пољопривредна производња (откуп,
пласман)
• Ниско плаћена радна снага у прерађивачком сектору
• Низак ниво инвестиционе активности
• Пасиван однос према самозапошљавању, низак ниво
предузетничког духа
• Неинформисаност становништва о образовању
одраслих
• Слаб интерес циљних група за образовање одраслих
• Недостатак финансијских средстава за образовање
одраслих, поготово за категорије социјално угроженог
становништва
и мјере које ће ЛСТ Модрича предузимати на годишњем
и вишегодишњем нивоу, како би испунио своје задатке
у складу са датим надлежностима.
Провођењем стратегије образовања одраслих, општина Модрича ће створити институционални оквир за
планирање и управљање процесима који су на директан
или индиректан начин у вези са образовањем одраслих.
Наведени процеси ће обухватити и функционисање локалног тржишта рада, а дјелимично и редовно средње
стручно образовање.
Усмјеравајући стратегију према комплетирању локалног институционалног оквира за образовање одраслих, односно примјени оперативних активности, општина Модрича ће на располагању имати параметре
који су неопходни за ефикасно планирање и управљање
процесима образовања одраслих и кретањима на локалном тржишту рада.
Имајући у виду ситуацију по питању тренутне доступности програма образовања одраслих, неопходно је
да стратегија једним дјелом буде усмјерена на повећање
доступности циљним групама на подручју општине Модрича, са посебним акцентом стављеним на повећање
запошљивости и могућности за самозапошљавање. У
том смислу, ствараће се услови за извођење оних програма образовања одраслих који су у складу са потребама и потенцијалима за запошљавање у локалним
пословним субјектима, односно у складу да препознатим потенцијалима за покретање властитог посла
(самозапошљавање).
Захтјевима локалне привреде су у први план истакнути потребан ниво знања и вјештина потенцијаних и
тренутно запослених особа, како би се постигла тражена

Четвртак, 17.септембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

продуктивност. У циљу испуњавања захтјева привреде,
код стварања услова за извођење програма образовања
одраслих, квалитет ће бити кључни фактор, за чије ће
постизање бити неопходни довољно стручни кадрови
за теоретску и практичну наставу/обуку, опрема, инфраструктура и остала логистика у складу са конкретном врстом обуке и дјелатности.
Једнако важно стратешко усмјерење је и побољшање
општег локалног оквира на подручју општине Модрича, под којим се подразумијева однос циљних
група и осталих субјеката према образовању одраслих, препознавање његовог значаја и обезбјеђење
одговарајуће локалне и екстерне подршке. Као што је и
уочено у процесу израде SWOT анализе, посебни напори су потребни за мотивацију и информисање циљних
група како би препознале сврху похађања програма
образовања одраслих.
Изазов ће представљати и ограничене финансијске
могућности за похађање програма образовања одраслих, нарочито код незапослених лица. За потребе
развоја и спровођења програма образовања одраслих
потребно је обезбједити финансијску подршку, првенствено из локалних извора.
Поред буџетских издвајања за ову област, потребно је изнаћи и могућности техничке и материјалне
подршке локалних пословних субјеката, који би се
базирали и на њиховом интересу за обуку сопствених кадрова, али и потенцијалних будућих запосленика. У циљу побољшања локалног оквира, на
располагању су и одређени екстерни извори, под којима
се подразумијевају ентитетски програми подршке
запошљавању, али и предприступна средства ЕУ.

5. ВИЗИЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Сумирајући закључке проистекле из социо-економске анализе са становишта процеса образовања одраслих, SWOT анализе образовања одраслих и начелних
стратешких усмјерења, дефинисана је изјава о визији
стратегије образовања одраслих општине Модрича
2015 - 2018.

Слика 2. Визија образовања одраслих општине Модрича
Усвојена визија образовања одраслих јасно одређује
кључне области у којима се очекује побољшање на
подручју општине Модрича.
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„Успостављен систем образовања одраслих“ – од изузетног значаја за општину Модрича, нарочито са аспекта тренутног стања образовања одраслих. Јасно је изражена намјера представника најрелевантнијих локалних
институција да се развоју образовања одраслих приступи
на системски начин, заснован на реално процјењеним потребама локалне привреде и циљних група.
„Управљање на локалном нивоу“ – потврда опредје
љености локалних институција за проактиван приступ и преузимање одговорности, уз максимално
коришћење доброг познавања локалних прилика као
кључне гаранције за ефективно и ефикасно планирање
и спровођење активности образовања одралсих.
„Унапређење конкурентности привреде“ – разуми
јевање значаја стицања квалификација и нових знања и
вјештина за одржање тренутног нивоа конкурентности,
односно раст и развој локалних пословних субјеката.
„Већа запошљивост људског капитала“ – разуми
јевање значаја програма образовања одраслих за стицање
одговарајућих квалификација, знања и вјештина,
чиме се побољшавају могућности запошљавања и
самозапошљавања лица из категорија циљних група.
„Боље функционисање тржишта рада“ – смањење
несклада између понуде и потражње радом у квантитативном и квалитативном смислу.

6. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Стратешки циљеви образовања одраслих општине
Модрича су дефинисани на бази два основна елемента
усвојена од стране ЛСТ Модрича током припреме стратешког документа.
Први елемент се односи на кључне методолошке
смјернице које су одређене пројектом „Образовањем до
запошљавања у локалној заједници“. Овим смјерницама
је у први план истакнута намјера повећања шанси за
запошљавање и самозапошљавање, на бази краткорочних и дугорочних потреба локалних пословних
субјеката и потенцијалних предузетника. Смјерницама
је одређено и да се процес стратешког планирања базира на реалним претпоставкама и могућностима, максимално узимајући у обзир локално доступне ресурсе

и капацитете, али и отворене могућности сарадње на
регионалном нивоу.
Други елемент на основу којег су одређени стратешки циљеви су претходно дефинисана визија образовања
одраслих општине Модрича, проистекла из проведеног
процеса стратешког планирања, односно рада ЛСТ Модрича.
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Слика 3. Стратешки циљеви образовања одраслих општине Модрича
Стратешки циљ 1 : Успостављен локални институционални оквир за ефикасно планирање и управљање
процесима образовања одраслих и кретањима на
тржишту рада на подручју општине Модрича
Општина Модрича је кроз формирање ЛСТ Модрича
направила први корак према постизању овог стратешког циља, јер су најрелевантније локалне организације
и институције активно укључене у ово тијело, са опште
дефинисаним надлежностима и задацима. У том смислу, следећим кораком у правцу постизања овог циља се
може сматрати и одлука општине Модрича да стратешки планира развој образовања за одрасле на локалном
нивоу. Постављени стратешки циљ ће бити постигнут
у потпуности спровођењем пројеката и мјера дефинисаним у стратешком документу.
Успостављање локалног институционалног оквира
подразумијева и доношење стратешке одлуке о начину на који ће се образовањем одраслих управљати на
подручју општине Модрича, укључујући и могућност
формирања Центра за образовање одраслих. Партнерство кључних локалних и регионалних социјалних партнера у области образовања одраслих и запошљавања
ће бити проширено и унапређено.
Ово се нарочито односи на представнике пословне заједнице, чија ће заступљеност у партнерству бити
повећана како би се интензивирало учешће ове социјалне
групе у активностима посвећеним дефинисању политика
образовања одраслих и запошљавања. Функционисање
ЛСТ Модрича ће бити стандардизовано на бази развијене
и примјењене методологије рада која ће се спроводити
на годишњем и вишегодишњем нивоу. Успостављање
сарадње ЛСТ Модрича са сличним тијелима из окружења,
кроз коју ће се вршити трансфер знања и искустава,
отвориће нове могућности за унапређење локалног оквира. У складу са дефинисаним стратешким циљем, и
интерни капацитети институција и организација из ЛСТ
Модрича ће бити ојачани за извођење специфичних оперативних активности.
Стратешки циљ 2 : Повећана доступност програма
образовања одраслих циљним групама на подручју
општине Модрича

У процесу припреме стратегије утврђено је да пословни субјекти који послују на подручју општине Модрича, имају краткорочне и дугорочне потребе за кадровима са одређеним стручним квалификацијама, знањима
и вјештинама. Потребе су изражене у секторима, односно дјелатностима, које за економију општине Модрича имају стратешки значај. Релевантност специфичних
дјелатности на подручју општине Модрича, процјењена
је и са аспекта могућности самозапошљавања, тако да је
за испуњење овог стратешког циља, између осталог планирано стварање услова за извођење конкретних програма образовања одраслих по појединим дјелатностима.
На тај начин циљним групама ће се учинити доступним
образовни програми за стицање знања и вјештина за које
је утврђена потреба на локалном нивоу (запошљавање),
односно за које постоји потенцијал за покретање властитог посла (самозапошљавање). У процесу стварања
услова за извођење конкретних програма образовања
одраслих, пажња ће бити посвећена и потреби јачања
локалних капацитета. Искуства средина у којима је достигнут одређени ниво квалитета и доступности програма образовања одраслих, показују да посебну пажњу
треба посветити селекцији наставног кадра и његовом
усавршавању у областима андрагогије и стручним темама везаним за конкретну дјелатност, односно предмет обука. Недостатак специфичних знања везаних за
нове технологије се може превазићи организацијом
специјалистичких обука и тренинга, кроз које ће се
обезбједити локални стручни кадар на који ће се моћи
ослањати у будућности. С тим у вези, услови за извођење
програма образовања одраслих на подручју општине
Модрича ће се стварати узимајући у обзир и ове потребе.
У стварању предуслова за извођење и само извођење
програма образовања одраслих, квалитет и локална доступност циљним групама ће бити основне водиље. То
значи да ће се програми образовања одраслих конципирати на начин да се у потпуности могу изводити на
подручју општине Модрича, уз максимално ослањање
на локалне капацитете са неопходним нивоом квалитета. Систем образовања одраслих општине Модрича
ће бити отворен и опредјељен за сарадњу са свим организаторима образовања одраслих у ужем и ширем
окружењу који су заинтересовани да, уважавајући го-
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ре наведене претпоставке (у мјери у којој то одређени
законски пропоси дозвољавају), понуде програме
образовања одраслих на подручју општине Модрича.
Стратешки циљ 3 : Створен повољан локални
оквир за образовање одраслих у контексту (само)
запошљавања
Када је у питању савремени концепт образовања
одраслих, може се рећи да су општина Модрича, али
и шире окружење, у почетној фази развоја, коју карактерише неразумијевање, неповјерење и слабо изражен интерес циљних група. Међутим, оно што се
може узети као чињеница је да се без одговарајућих
знања и вјештина, а често и квалификација за одређена
занимања, у савременој економији, тешко може очекивати повећање запошљивости људског капитала.
Поједностављено, нереално је очекивати да ће послодавци, а поготово домаћи и страни инвеститори, своје
пословање базирати на радној снази, у чије образовање
и практичну обуку треба уложити значајно вријеме и
ресурсе. Понуда локалног система образовања одраслих
треба да се базира на реалним потребама, процјенама
и претпоставкама, како би локалном становништву
омогућила стицање релевантних знања и вјештина, које
у крајњем случају може повећати њихове могућности
за запошљавање и самозапошљавање. У том смислу,
реализација стратегије образовања одраслих ће подићи
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свијест циљних група и осталих заинтересованих страна о значају области образовања одраслих, што је важна
претпоставка за креирање повољног локалног оквира.
Постизање овог стратешког циља ће се огледати
у финансијској и техничкој подршци коју ће локална
заједница, на челу са локалном управом, обезбједити
за потребе развоја образовања одраслих, директно
и/или у комбинацији са одређеним подстицајима за
запошљавање и самозапошљавање. Уз обезбјеђење
подршке са локалног нивоа, потребно је имати у виду
и могућности обебјеђења финансијске и техничке подршке из екстерних извора, под којим се подразумијевају
ентитетски и државни програми и средства подршке,
ресурси међународних организација, програма и
пројеката, а посебно ЕУ средства Инструмента предприступне помоћи (ИПА).

7. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ И
ПРИЈЕДЛОЗИ СТРАТЕШКИХ
ПРОЈЕКАТА И МЈЕРА
За постизање претходно наведених стратешких циљева, неопходно је одредити и испунити низ оперативних циљева, а све кроз реализацију конкретних
пројеката и мјера. Однос стратешких и оперативних
циљева је представљен графичким приказом (Слика 4).
Преглед планираних стратешких пројеката и мјера је
представљен табеларно (Табела 16).

Слика 4. Оперативни циљеви образовања одраслих општине Модрича

Оперативни циљ 1.2.

Креирати партнерство
кључних локалних и
регионалних социјалних
партнера

Оперативни циљ 1.1.

Оперативни циљеви

1.1.3. Формирање Фокус групе за образовање одраслих од представника локалних
организатора образовања
1.1.4. Успостављање сарадње и умрежавање Локалног савјетодавног тијела за образовање
одраслих и запошљавање општине Модрича са сродним организацијама и тијелима
1.1.5. Успостављање редовне/обавезне комуникације и размјене података између чланова
Локалног савјетодавног тијела за образовање одраслих и запошљавање општине Модрича
1.2.1. Планирање и реализација истраживања/анализе локалних привредних кретања
1.2.2. Планирање и реализација истраживања/анализе потреба локалне привреде за кадровима

1.1.1. Припрема плана пројекта за формирање Центра за образовање одраслих општине
Модрича
1.1.2. Јачање капацитета пословних удружења активних на подручју општине Модрича

Пројекти и мјере

Општина Модрича

Сви чланови ЛСТ Модрича

Потенцијални3 носиоци
пројеката и мјера
Развојна агенција општине
Модрича
Развојна агенција општине
Модрича
Општина Модрича

Општина Модрича,
Општина Модрича, ЈУ ЗЗЗРС –
Развити и примјенити
Биро Модрича
Стратешки циљ 1.
методологију
1.2.3. Планирање и реализација истраживања/анализе професионалних опредјељења ученика ЈУ СШЦ Јован Цвијић
(инструменте) за
завршних разреда средњих школа
Успостављен локални планирање политика,
1.2.4. Планирање и реализација истраживања/анализе преференција и афинитета
ЈУ ЗЗЗРС – Биро Модрича,
институционални
програма и пројеката
незапослених лица за образовање одраслих и (само)запошљавање
Организације цивилног
оквир за ефикасно
из области образовања
друштва
планирање и
одраслих на годишњем и
1.2.5.
Планирање
и
реализација
истраживања/анализе
на
тему
перспективних
занимања
и
Организације цивилног
управљање процесима вишегодишњем нивоу
вјештина
за
нове
програме
образовања
одраслих
друштва или специјали-зовани
образовања одраслих и
правни субјекти
кретањима на тржишту
1.2.6.
Спровођење
компаративне
анализе
за
истраживања/анализе
од
(1.2.1.
до
1.2.5.)
Општина Модрича
рада на подручју
1.2.7. Израда Акционог плана образовања одраслих
Општина Модрича
општине Модрича
1.2.8. Развој локалних база података (платформе за упоредне анализе) за планирање развоја и Специјализовани правни
реализације процеса образовања одраслих
субјекти
Оперативни циљ 1.3
1.3.1. Обука чланова ЛСТ за припрему и провођење статистичких истраживања (основе
Организације цивилног
статистичких истраживања) те електронску обраду и анализу података
друштва или специјали-зовани
Ојачати капацитете
субјекти
организација/чланова
1.3.2. Организација студијске посјете примјерима добре праксе образовања одраслих
Организације цивилног
ЛСТ-а за планирање и
друштва или специјали-зовани
развој образовања одраслих
субјекти
1.3.3. Обука чланова ЛСТ из области пројектног менаџмента (Методологија управљања
Развојна агенција општине
пројектним циклусом)
Модрича
1.3.4. Обука чланова ЛСТ на тему развоја курикулума за програме образовања одраслих
Организације цивилног
друштва или специјали-зовани
субјекти
Оперативни циљ
Стратешки циљ 2.
2.1.1. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
Развојна агенција општине
2.1. Створити услове
занимања и послове из области кожарске, обућарске и текстилне индустрије
Модрича
за извођење програма
Повећана доступност
образовања одраслих на
програма образовања
локалном нивоу
одраслих на подручју
општине Модрича

Стратешки циљеви

Табела 16. Преглед планираних стратешких пројеката
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Оперативни циљ 3.3.
Обезбједити финансијску
и техничку подршку из
екстерних извора

3.3.1. Информисање представника релевантних домаћих државних и међународних
институција, организација, програма и пројеката о активностима посвећеним образовању
одраслих на подручју општине Модрича
3.3.2. Припрема и кандидовање пројеката на тему образовања одраслих доступним домаћим и
међународним програмима и фондовима
3.3.3. Активно заговарање финансирања локалних и регионалних пројеката намјењених
образовању одраслих
3.3.4. Информисање локалних пословних субјеката о потенцијалним екстерним изворима
финансирања пројеката образовања одраслих и (само)запошљавања

Сви чланови ЛСТ Модрича

Сви чланови ЛСТ Модрича

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Сви чланови ЛСТ Модрича

Сви чланови ЛСТ Модрича

Развојна агенција општине
Модрича
Развојна агенција општине
Модрича
Развојна агенција општине
Модрича
Развојна агенција општине
Модрича
Развојна агенција општине
Модрича
Развојна агенција општине
Модрича
Оперативни циљ 2.2.
Организације цивилног
Унаприједити техничке и
друштва или специјали-зовани
кадровске капацитете за
субјекти
образовање одраслих
2.2.2. Пројекат опремања мултифункционалне/мултимедијалне сале за теоретску и практичну Општина Модрича
наставу
2.2.3. Организација стручних обука – Тренинга за тренере (ТзТ)
Организације цивилног
друштва или специјали-зовани
субјекти
2.2.4. Набавка лиценцираних софтвера и опреме за реализацију програма образовања
Општина Модрича
одраслих
Оперативни циљ 2.3.
2.3.1. Успостављање/побољшање сарадње са организацијама и установама које се баве
Општина Модрича
Креирати партнерства
организовањем програма образовања одраслих
са заинтересованим
2.3.2. Успостављање/побољшање сарадње са локалних пословним субјектима
Општина Модрича
организаторима образовања заинтересованим за учешће у реализацији програма образовања одраслих (посебно у дијелу
одраслих
практичне наставе)
Оперативни циљ
Стратешки циљ 3.
3.1.1. Онлине промоција образовања одраслих у Модричи (у оквиру постојећих званичних
Сви чланови ЛСТ Модрича
3.1. Повећати свијест
страница чланова ЛСТ Модрича)
локалног становништва и 3.1.2. Организација инфо дана на тему образовања одраслих (једном годишње)
Створен повољан
ЈУ ЗЗЗ РС – Биро Модрича
заинтересованих страна
локални оквир за
3.1.3. Припрема електронских и штампаних инфо материјала о актуелним програмима
Развојна агенција општине
о значају образовања
повезивање процеса
образовања одраслих у Модричи
Модрича
образовања одраслих и одраслих
(само)запошљавања
Оперативни циљ 3.2.
3.2.1. Планирање буџетске позиције за финансирање процеса везаних за развој и реализацију Општина Модрича
Обезбједити финансијску
програма образовања одраслих на подручју општине Модрича
и техничку подршку
3.2.2. Израда базе података корисника средстава финансијске подршке за образовање
Општина Модрича
локалне заједнице (само)
одраслих
запошљавању

2.1.2. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања и послове из области дрвне индустрије и индустрије намјештаја
2.1.3. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања и послове из области металне индустрије
2.1.4. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања и послове из области пољопривреде и производње хране
2.1.5. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања из области грађевинске индустрије
2.1.6. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих према
специфичним потребама локалне привреде
2.1.7. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих из
области информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
2.2.1. Организација семинара и стручних оспособљавања/усавршавања из области
андрагогије за организаторе образовања одраслих (актуелне и потенцијалне)

Четвртак, 17.септембар 2015.
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8. АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СТРАТЕГИЈЕ У ПЕРИОДУ 2015 – 2016
Акциони план провођења стратегије образовања
одраслих је припремљен за период првих 12 мјесеци дефинисаног стратешког периода 2015 – 2018.
У питању је план који има оперативни карактер и
садржи информације о:
			 Стратешким пројектима и мјерама које ће бити
реализоване
			 Временској динамици спровођења пројеката и
мјера

			 Организацијама и институцијама – носиоцима
активности
			 Процјењеним
вриједностима
планираних
пројеката и мјера
			 Очекиваним исходима планираних пројеката и
мјера са индикаторима
По истеку првих 12 мјесеци реализације стратегије
образовања одраслих, односно акционог плана 2015 –
2016. ЛСТ Модрича ће извршити евалуацију постигнутих резултата и припремити Акциони план за наредни
годишњи период.

Табела 17. Очекивани исходи циљева са индикаторима
Стратешки
циљеви

Стратешки циљ 1.
Успостављен
локални
институционални
оквир за ефикасно
планирање и
управљање
процесима
образовања
одраслих и
кретањима на
тржишту рада на
подручју општине
Модрича

Стратешки циљ
2. Повећана
доступност
програма
образовања
одраслих на
подручју општине
Модрича

Оперативни циљеви
Оперативни циљ 1.1
Креирати партнерство кључних
локалних и регионалних социјалних
партнера

Оперативни циљ 1.2
Развити и примјенити методологију
(инструменте) за планирање политика,
програма и пројеката из области
образовања одраслих на годишњем и
вишегодишњем нивоу
Оперативни циљ 1.3
Ојачати капацитете организација/
чланова ЛСТ-а за планирање и развој
образовања одраслих
Оперативни циљ 2.1. Створити услове
за извођење програма образовања
одраслих на локалном нивоу

Оперативни циљ 2.2. Унаприједити
техничке и кадровске капацитете за
образовање одраслих
Оперативни циљ 2.3. Креирати
партнерства са заинтересованим
организаторима образовања одраслих
Стратешки циљ 3.
Оперативни циљ 3.1. Повећати
Створен повољан
свијест локалног становништва и
локални оквир
заинтересованих страна о значају
за повезивање
образовања одраслих
процеса образовања Оперативни циљ 3.2. Обезбједити
одраслих и (само) финансијску и техничку подршку
запошљавања
локалне заједнице (само)запошљавању
Оперативни циљ 3.3. Обезбједити
финансијску и техничку подршку из
екстерних извора

Очекивани исходи са индикаторима
• Припремљена документација за формирање
Центра за образовање одраслих Модича
• Представници локалне привреде укључени у
чланство ЛСТ Модрича
• Размјена информација са ЛСТ из окружења
• Одржано минимално 4 годишња састанка ЛСТ
Модрича
• Проведена методологија у складу са усвојеним
приручником за рад ЛСТ
• Идентификовани програми образовања
одраслих са потенцијалима за (само)
запошљавање
• Припремљен Акциони план реализације
стратегије образовања одраслих за наредни
годишњи период
• ЛСТ Модрича самостално припрема и спроводи
пројекте развоја образовања одраслих
• Минимално 5 локалних програма образовања
одраслих доступно на локалном нивоу
• Минимално 60 полазника успјешно похађало
локалне програме образовања одраслих

• Успостављена сарадња са минимално 3
образовне институције на активностима
образовања одраслих
• Повећан број захтјева и упита за програмима
образовања одраслих на подручју општине
Модрича
• Усвојена буџетска линија СО Модрича
намјењена развоју и (су)финансирању локалних
пројеката и програма образовања одраслих
• Пројекти и мјере планиране „Стратегијом
образовања одраслих у општини Модрича
2015 – 2018“ понуђене за (су)финансирање и
техничку подршку према минимално пет (5)
институција/ организација/пројеката

25.

24.

23.

Акциони план 2015 – 2016; Пројекти и мјере
1.1.1. Припрема плана пројекта за формирање Центра за образовање одраслих општине Модрича
1.1.2. Јачање капацитета пословних удружења активних на подручју општине Модрича
1.1.4. Успостављање сарадње и умрежавање Локалног савјетодавног тијела за образовање одраслих и
запошљавање општине Модрича са сродним организацијама и тијелима
1.1.5. Успостављање редовне/обавезне комуникације и размјене података између чланова Локалног
савјетодавног тијела за образовање одраслих и запошљавање општине Модрича
1.2.1. Планирање и реализација истраживања/анализе локалних привредних кретања
1.2.2. Планирање и реализација истраживања/анализе потреба локалне привреде за кадровима
1.2.3. Планирање и реализација истраживања/анализе професионалних опредјељења ученика завршних разреда
средњих школа
1.2.4. Планирање и реализација истраживања/анализе преференција и афинитета незапослених лица за
образовање одраслих и (само)запошљавање
1.2.5. Планирање и реализација истраживања/анализе на тему перспективних занимања и вјештина за нове
програме образовања одраслих
1.2.6. Спровођење компаративне анализе за истраживања од 1.2.1. до 1.2.5.
1.2.7. Израда Акционог плана образовања одраслих
1.3.1. Обука чланова ЛСТ за припрему и провођење статистичких истраживања (основе статистичких
истраживања) те електронску обраду и анализу података
1.3.3. Обука чланова ЛСТ из области пројектног менаџмента (Методологија управљања пројектним циклусом)
1.3.4. Обука чланова ЛСТ на тему развоја курикулума за програме образовања одраслих
2.1.1. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за занимања и послове из
области кожарске, обућарске и текстилне индустрије
2.1.2. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за занимања и послове из
области дрвне индустрије и индустрије намјештаја
2.1.3. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за занимања и послове из
области металне индустрије
2.1.4. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за занимања и послове из
области пољопривреде и производње хране
2.1.5. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за занимања из области
грађевинске индустрије
2.1.6. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих према специфичним
потребама локалне привреде
2.1.7. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих из области информационокомуникационих технологија (ИКТ)
2.3.1. Успостављање/побољшање сарадње са организацијама и установама које се баве организовањем
програма образовања одраслих
2.3.2. Успостављање/побољшање сарадње са локалним пословним субјектима заинтересованим за учешће у
реализацији програма образовања одраслих (посебно у дијелу практичне наставе)
3.2.1. Планирање буџетске позиције за финансирање процеса везаних за развој и реализацију програма
образовања одраслих на подручју општине Модрича
3.2.2. Израда базе података корисника средстава финансијске подршке за образовање одраслих
Општина Модрича

Општина Модрича

Општина Модрича

Општина Модрича

Развојна агенција општине Модрича

Развојна агенција општине Модрича

Развојна агенција општине Модрича

Развојна агенција општине Модрича

Развојна агенција општине Модрича

Развојна агенција општине Модрича

ЈУ ЗЗЗРС – Биро Модрича , Организације цивилног
друштва
Организације цивилног друштва или специјализовани
правни субјекти
Општина Модрича
Општина Модрича
Организације цивилног друштва или специјализовани
правни субјекти
Развојна агенција општине Модрича
Организације цивилног друштва
Развојна агенција општине Модрича

Општина Модрича
Општине Модрича, ЈУ ЗЗЗРС – Биро Модрича
ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“

Општина Модрича

Потенцијални носиоци пројеката и мјера
Развојна агенција општине Модрича
Развојна агенција општине Модрича
Сви чланови ЛСТ Модрича
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Табела 18. Акциони план 2015-2016 / Пројекти и мјере
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2.1.1. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања и послове из области кожарске, обућарске и текстилне индустрије

1.3.1. Обука чланова ЛСТ за припрему и провођење статистичких истраживања (основе
статистичких истраживања) те електронску обраду и анализу података
1.3.3. Обука чланова ЛСТ из области пројектног менаџмента (Методологија управљања
пројектним циклусом)
1.3.4. Обука чланова ЛСТ на тему развоја курикулума за програме образовања одраслих

1.2.7. Израда Акционог плана образовања одраслих

1.2.3. Планирање и реализација истраживања/анализе професионалних опредјељења
ученика завршних разреда средњих школа
1.2.4. Планирање и реализација истраживања/анализе преференција и афинитета
незапослених лица за образовање одраслих и (само)запошљавање
1.2.5. Планирање и реализација истраживања/анализе на тему перспективних занимања
и вјештина за нове програме образовања одраслих
1.2.6. Спровођење компаративне анализе за истраживања од 1.2.1. до 1.2.5.

1.2.2. Планирање и реализација истраживања/анализе потреба локалне привреде за
кадровима

1.1.4. Успостављање сарадње и умрежавање Локалног савјетодавног тијела за
образовање одраслих и запошљавање општине Модрича са сродним организацијама и
тијелима
1.1.5. Успостављање редовне/обавезне комуникације и размјене података између
чланова Локалног савјетодавног тијела за образовање одраслих и запошљавање општине
Модрича
1.2.1. Планирање и реализација истраживања/анализе локалних привредних кретања

1.1.1. Припрема плана пројекта за формирање Центра за образовање одраслих општине
Модрича
1.1.2. Јачање капацитета пословних удружења активних на подручју општине Модрича

Акциони план 2015 – 2016; Пројекти и мјере

Табела 19. Акциони план 2015-2016 / Временски план
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2.1.2. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања и послове из области дрвне индустрије и индустрије намјештаја
2.1.3. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања и послове из области металне индустрије
2.1.4. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања и послове из области пољопривреде и производње хране
2.1.5. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих за
занимања из области грађевинске индустрије
2.1.6. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих
према специфичним потребама локалне привреде
2.1.7. Стварање предуслова за извођење и извођење програма образовања одраслих из
области информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
2.3.1. Успостављање/побољшање сарадње са организацијама и установама које се баве
организовањем програма образовања одраслих
2.3.2. Успостављање/побољшање сарадње са локалних пословним субјектима
заинтересованим за учешће у реализацији програма образовања одраслих (посебно у
дијелу практичне наставе)
3.2.1. Планирање буџетске позиције за финансирање процеса везаних за развој и
реализацију програма образовања одраслих на подручју општине Модрича
3.2.2. Израда базе података корисника средстава финансијске подршке за образовање
одраслих
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2.
На основу члaна 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05, 118/05, 98/13) и члана 35. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број
7/14), Скупштина општине Модрича, на 23. сједници
одржаној 15.09.2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ, УПРАВЉАЊУ,
РАСПОЛАГАЊУ И КОРИШТЕЊУ
СТАМБЕНОГ ФОНДА УЗ
ПРИМЈЕНУ ПРИНЦИПА
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом одлуком утврђују се принципи оснивања и
располагања стамбеним фондом на подручју општине Модрича (у даљем тексту: општина) којима се,
примјеном принципа социјалног становања, осигурава стамбено збрињавање лица која нису у могућности
ријешити своје стамбено питање по тржишним условима, уређују питања управљања, располагања и
кориштења тог стамбеног фонда, те услови и начин
остваривања права на социјално стамбено збрињавање
на подручју општине.
Члан 2.
(Принципи социјалног становања)
1)		 Стамбеним збрињавањем примјеном принципа
социјалног становања, у смислу ове одлуке, сматра се становање одговарајућег стандарда које се
обезбјеђује лицима која из социјалних, економских и других разлога не могу да ријеше питање
становања на задовољавајући начин примјеном
постојећих тржишних услова.
2)		 Примјена принципа социјалног становања подра
зумијева осигурање становања по цијени испод
тржишне за социјално угрожена домаћинства
или појединце, подизање квалитета живота корисника, смањење социјалне раздвојености и
дискриминације, допринос реализацији соци
јално-економских политика и прописа усвојених
на свим нивоима власти, финансијску одрживост
социјалних стамбених јединица и економско
јачање локалне заједнице.
3) Надлежни општински органи осигуравају прим
јену принципа социјалног становања кроз
доношење програма социјалног становања који
су примарно усмјерени на социјално угрожене категорије становништва, усвајање правног
оквира за стамбено збрињавање и обезбјеђење
финансијске подршке за реализацију наведених
програма.

4) Општина се обвезује да редовно прати и ажурира законодавни оквир за управљање социјалним
становањем у циљу помоћи социјално угроженим
категоријама становништва и унапређењу процеса.
Члан 3.
(Стамбени фонд на који се Одлука примјењује)
1) Стамбени фонд социјалног становања општине
на који се примјењују одредбе ове одлуке чине:
1.		 Стамбене јединице које се обезбјеђују кроз
имплементацију вишегодишњих државних проје
ката стамбеног збрињавања;
2.		 Стамбене јединице које се обезбјеђују кроз друге
пројекте социјалног стамбеног збрињавања које
општина реализује путем посебних споразума са
донаторима;
3.		 Стамбене јединице које општина обезбјеђује кроз
реализацију програма стамбеног збрињавања
социјално угрожених категорија.
2) Стамбене јединице из претходног става обезбјеђују
се кроз обнову, санацију или адаптацију стамбених јединица у уништеним или оштећеним стамбеним зградама као и изградњом нових стамбених објеката колективног становања.
Члан 4.
(Корисници права на социјално стамбено збрињавање)
Корисници права на стамбено збрињавање, у складу
са овом одлуком, су:
1.		 Лица која су обухваћена државним пројектима
стамбеног збрињавања у складу са критеријима
који су дефинисани у оквиру сваког специфичног
пројекта;
2.		 Лица која су обухваћена другим пројектима стамбеног збрињавања у складу са критеријима дефинисаним посебним споразумима са донаторима;
3.		 Расељена лица, повратници, избјеглице, мигранти и друге социјално угрожене категорије које су
обуваћене програмима стамбеног збрињавања у
општини;
4.		 Лица која су одлуком Скупштине општине утврђена
као лица од интереса за општину а на основу исказаних потреба и захтијева јавних институција или
органа управе.
Члан 5.
(Извори финансирања)
Средства за осигурање стамбеног фонда социјалног
становања општине обезбјеђују се из буџета општине,
буџета Републике Српске, донација, кредитних средстава и других извора у складу са важећим прописима.
Члан 6.
(Модели стамбеног збрињавања)
Стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком,
врши се примјеном једног од слиједећих модела:
1.		 Додјелом стамбене јединице у закуп на неодре
ђено вријеме;
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2.		 Додјелом стамбене јединице у закуп на одређено
вријеме;
3.		 Додјелом стамбене јединице у закуп институцијама
социјалне заштите.
Члан 7.
(Технички стандарди стамбених јединица)
1) Технички стандарди које стамбене јединице из
члана 3. ове Одлуке морају задовољавати и величина стамбене јединице која се додјељује у
односу на број чланова породичног домаћинства
утврђују се у складу са прописаним-уговореним стандардима сваког појединачног пројекта
социјалног стамбеног збрињавања, с тим да не могу бити мањи од оних који су утврђени важећим
„Стандардима за обнову и изградњу стамбених
јединица и објеката у сврху збрињавања повратника“ Министарства за људска права и избјеглице
Босне и Херцеговине.
2) Техничке стандарде и величину стамбене
јединице из претходног става прописује Скупштина општине посебном одлуком.
3) Изузетно, у односу на број чланова породичног
домаћинства, стамбена јединица која се додјељује
за потребе социјалног стамбеног збрињавања
може бити мања од утврђене актом из претходног става овог члана ако се ради о стамбеном
збрињавању на одређено вријеме и уз писмени
пристанак корисника.

II КРИТЕРИЈИ И ПОСТУПАК ЗА
ДОДЈЕЛУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА
Члан 8.
(Општи критерији)
1)		 Општи критерији за остваривање права на
социјално стамбено збрињавање на основу којих
се утврђује подобност потенцијалних корисника
за додјелу стамбене јединице су:
1.		 Потенцијални корисник припада категорији
корисника која је обухваћена специфичним
пројектима стамбеног збрињавања;
2.		 Потенцијални корисник нема условну стамбену
јединицу на територији БиХ, и у земљи поријекла
у случају избјеглица;
3.		 Потенцијални корисник прихвата рјешење свог
стамбеног статуса путем социјалног стамбеног
збрињавања.
2) Општи критерији из претходног става су елиминаторни, примјењују се у имплементацији свих
пројеката и односе се на све моделе стамбеног
збрињавања дефинисане овом Одлуком.
Члан 9.
(Посебни критерији)
1) Посебни критерији за остваривање права на
социјално стамбено збрињавање на основу којих
се врши одабир и утврђује листа корисника су:

1.		
2.		
3.		
2)
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стамбени статус
социјални статус
припадност рањивим групама
Питања која се односе на утврђивање посебних
критерија из претходног става, њихово бодовање
и утврђивање ранг-листе приоритета за додјелу
стамбене јединице, као и утврђивање посебних
категорија потенцијалних корисника стамбеног збрињавања у складу са потребама локалне
заједнице, уређују се посебном одлуком коју доноси Скупштина општине на приједлог Начелника општине за сваки специфични пројекат
стамбеног збрињавања који се имплементира на
подручју општине.
Члан 10.
(Додјела стамбених јединица)

Поступак за додјелу стамбене јединице покреће
надлежни орган локалне управе – Начелник општине
у сарадњи са Министарством за избјеглице и расељена
лица, Одсјек Добој, канцеларија Модрича објављивањем
јавног позива или на други начин дефинисан одлукама
о имплементацији специфичних пројеката.
Члан 11.
(Захтјев и документација за додјелу стамбене
јединице)
1) Додјела стамбене јединице врши се на основу
захтјева потенцијалног корисника који се подноси на прописаном обрасцу или посебно израђеном
обрасцу за потребе сваког специфичног пројекта.
2) Уз образац из претходног става прилаже се
документација којом се доказује испуњавање општих и посебних критерија.
3)		 Попуњен образац, заједно са потребном
документацијом доставља се Комисији за одабир корисника социјалног стамбеног збрињавања
(првостепена комисија) коју именује Начелник општине својом одлуком у складу са одговарајућом
одлуком о имплементацији специфичног пројекта.
4) Документација о којој Одјељењe за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију (у даљем тексту: надлежно одјељење)
води службену евиденцију прибавља се службеним путем.
Члан 12.
(Комисије за одабир корисника)
1) Првостепена комисија из претходног члана заприма захтјеве, провјерава испуњавање општих
и посебних критерија, врши бодовање и утврђује
приједлог ранг-листе приоритета коју објављује
на огласној табли општине.
2) Другостепена комисија коју формира Скупштина
општине одлучује по приговорима на предложену ранг-листу приоритета првостепене Комисије
и утврђује коначну ранг-листу.
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3) На основу коначне ранг-листе Начелник општине доноси одлуку о додјели стамбене јединице на
кориштење у закуп.
Члан 13.
(Право на приговор)
1) Сваки потенцијални – корисник чији је захтјев
за додјелу стамбене јединице разматран може
поднијети приговор другостепеној Комисији у
року од 15 дана од дана објављивања листе на
огласној табли општине.
2)		 Приговори се подносе првостепеној Комисији која
их, заједно са својим мишљењем и документацијом,
доставља другостепеној Комисији у року од 15 дана од истека рока из претходног става.

III УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СТАМБЕНОГ ФОНДА
Члан 14.
(Управљање стамбеним фондом)
1)		 Управљање социјалним стамбеним фондом подра
зумијева активности усмјерене на осигурање
безбједног и неометаног кориштења стамбених
јединица и очување њихове употребне и тржишне вриједности а што обухвата бригу о текућем
и инвестиционом одржавању, администрирање
и заштити стамбених јединица од незаконитог и
недозвољеног кориштења, те предузимање других
мјера у циљу домаћинског управљања стамбеним
фондом.
2) Послове управљања стамбеним фондом, у име
општине, врши Начелник општине путем надлежног oдјељења.
Члан 15.
(Редовно и инвестиционо одржавање стамбеног фонда)
1) Одржавање стамбених зграда и станова обухвата
редовно и инвестиционо одржавање заједничких
дијелова објекта и инвестиционо одржавање
стамбених јединица.
2) Редовно одржавање заједничких дијелова објекта
обухвата одржавање хигијене улаза, степеништа, заједничких просторија, дератизацију,
дезинсекцију и дезинфекцију заједничких
просторија, чишћење олука, равних кровова, поправке заједничког освјетљења, замјену прекидача, сијалица и др.
3) Инвестиционо одржавање заједничких дијелова
стамбеног објекта подразумијева извођење радова на заштити зграде, њених заједничких и
посебних дијелова, уређаја, инсталација и опреме, оправку оштећених и замјену дотрајалих
дијелова којима се обезбјеђује њихова исправност, употребљивост и сигурност.
4)		 Инвестиционо одржавање стамбених јединица
подразумијева поправку или замјену инсталација

и комплетне опреме у становима, као и друге
радове у стану или згради који су од утицаја на
кориштење предметног стана, других станова и
заједничких дијелова стамбеног објекта.
Члан 16.
(Одржавање заједничких дијелова стамбених јединица)
Одржавање заједничких дијелова стамбених једи
ница из члана 3. ове одлуке врши се у складу са
одговарајућим одредбама Закона о одржавању зграда
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.101/11) по
коме је Општина етажни власник тих станова.
Члан 17
(Финансирање управљања и одржавања стамбеног
фонда)
1) Средства за редовно и инвестиционо одржавање
као и хитне интервенције обезбјеђују се из
прикупљене закупнине и распоређују према плану
одржавања стамбених јединица и зграда из ове одлуке који периодично доноси надлежно одјељење а
одлуком одобрава Скупштина општине.
2) Начелник општине ће, на основу налога Скупштине општине отворити посебан рачун којим ће
располагати надлежно одјељење.
3)		 О питањима управљања и одржавања стамбеног фонда, укључујући утрошак средстава
за одржавање, надлежно одјељење подноси
годишњи извјештај.

IV УГОВОР О ЗАКУПУ
Члан 18.
(Уговор о закупу)
1) На основу одлуке о додјели стамбене јединице на
кориштење под закуп из чл. 12. став 3) ове одлуке,
Начелник општине са закупцем закључује уговор
о закупу стамбене јединице у року од 30 дана од
дана доношења одлуке.
2)		 Уговор о закупу стамбене јединице може се
закључити на одређено или на неодређено вријеме
у складу са моделом стамбеног збрињавања који
је утврђен у оквиру сваког појединачног пројекта
стамбеног збрињавања.
3) Уговор о закупу са корисницима права на стамбено збрињавање из чл. 4. тачка 4. ове Одлуке
закључује се на одређено вријеме у складу са одлуком Скупштине општине.
Члан 19.
(Садржај уговора о закупу)
Уговор о закупу, поред законом прописаних елемената, садржи нарочито податке о:
-		 лицима која ће заједно са закупцем користити
стамбену јединицу, односно која ће живјети са закупцем у заједничком домаћинству;
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Члан 22.
трајању закупа и начину отказивања и прекида
(Новонастале околности које не утичу на промјену
уговорног односа;
права)
висини закупнине, роковима плаћања и начину
измјене уговорене висине закупнине;
1) Уколико током трајања закупа дође до статусних
обавези измиривања обавеза и другим трошковипромјена код закупца које не доводе у питање
ма становања;
право на закуп стамбене јединице, али утичу
обавезама закупца и закуподавца по питању
на одређене елементе и односе постојећег заодржавања стамбене јединице;
купа, закуподавац ће, у складу са посебном одевентуалном преносу права из уговора о закупу,
луком за сваки специфични пројекат стамбеног
детаље о врсти субвенционирања закупнине
збрињавања који се имплементира на подручју
уколико се исто примјењује (ко га врши, висиопштине, размотрити новонастале околности.
на субвенционирања и који је временски период
2)		 Закуподавац може у складу са новонастасубвенционирања)
лом ситуацијом и околностима и у складу са
могућностима, закупцу понудити одговарајући
Члан 20.
смјештај и измијењени уговор о закупу.
(Пренос права закупа)
3) Уговор о закупу из става 2) овог члана закуподавац и закупац потписују по проведеном поступку
У случају смрти закупца, права и обавезе из угоза утврђивање новонасталих околности који провора о закупу прелазе на супружника умрлог заводи надлежно одјељење.
купца а уколико закупац није имао супружника,
права и обавезе из уговора о закупу преносе се на
Члан 23.
члана заједничког домаћинства којег заједнички
(Раскид Уговора о закупу)
одреде корисници стана.
1) Уговор о закупу раскида се:
У случају немогућности договора из претходног
а) ако закупац, односно члан његовог заједничког
става, члана заједничког домаћинства на којег се
домаћинства стекне право својине, односно право
преносе права и обавезе из уговора о закупу ће
закупа на другој стамбеној јединици;
одредити надлежни суд у ванпарничном поступку.
б)
ако
закупац не користи стамбену јединицу која је
Члан заједничког домаћинства који преузима
предмет закупа искључиво за редовно становање
права и обавезе из уговора о закупу дужан је да, у
у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, без
року од 60 дана од дана настале промјене, затраобавјештења закуподавца;
жи закључење новог уговора о закупу.
в) ако закупац не плаћа закупнину, у складу са угоНакон што утврди да су испуњени услови за
вором о закупу;
закључење уговора о закупу у складу са овом одг) ако се накнадно утврди да је закупац дао нетачне
луком, Начелник општине закључује уговор о заили прећутао податке од значаја за утврђивање
купу са чланом заједничког домаћинства.
испуњености услова за остваривање права на

Четвртак, 17.септембар 2015.
-		
-		
-		
-		
-		
-		

1)		

2)

3)

4)		

Члан 21.
(Престанак права закупа по основу измјене статуса)
1)		 Уколико током трајања закупа дође до измјене
личног статуса закупца с посљедицом да закупац више не испуњава услове који се односе на
критерије, начин и поступак додјеле који су дефинисани посебним одлукама за сваки специфични
пројекат стамбеног збрињавања који се имплементира на подручју општине, закуподавац ће
раскинути уговор о закупу, уз отказни рок од 30
(тридесет) календарских дана рачунајући од дана
уредне доставе отказа .
2) По сазнању за постојање разлога за раскид уговора о закупу на основу разлога из претходног
става, закуподавац ће у року од 30 (тридесет) дана провјерити и утврдити постојање наведених
индиција и донијети одлуку о раскиду уговора о
закупу.
3) Провјеру и утврђивање постојања индиција за
раскид уговора врши надлежно одјељење а одлуку о раскиду уговора о закупу из става 2) овог
члана доноси Начелник општине.

стамбено збрињавање;
д) ако дође до промјена у имовинском статусу закупца (повећање висине прихода и слично);
ђ) ако закупац крши кућни ред на начин да другим
станарима онемогућава нормално кориштење стамбених јединица што се документује извјештајима
надлежне полицијске управе;
е) ако закупац без валидног објашњења престане да
испуњава друге услове и одредбе утврђене уговором о закупу и овом Одлуком.
2) Одлуку о раскиду уговора о закупу доноси Начелник општине на основу поступка проведеног
од стране надлежног одјељења.
3) Закупац је дужан да у року од 30 дана од дана
пријема одлуке о раскиду уговора о закупу ослободи стамбену јединицу од ствари и лица.
Члан24.
(Посебне одредбе)

На питања која се односе на уговор о закупу која
нису уређена овом одлуком примјењују се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима односно другог закона који на одговарајући начин третира односе у
закупу стана.
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Члан 25.
(Висина закупнине)
1) За кориштење стамбене јединице из уговора о закупу, утврђује се и плаћа закупнина која се користи у сврху одрживог управљања стамбеним фондом са учешћем појединих дијелова закупнине дефинисаних посебним одлукама о имплементацији
специфичних пројеката стамбеног збрињавања.
2) Закупнина се формира на основу аргументовано процијењених трошкова за поједине дијелове
закупнине у сврху непрофитног одржавања и
управљања намјенским стамбеним фондом,
3) Висину закупнина у зависности од типа стамбене
јединице, зоне становања и евентуално кориштење
коефицијента погодности становања утврђује
Скупштина општине на приједлог Начелника општине у складу са важећим прописима и водећи
рачуна о сврси сваког специфичног пројекта.
4) Потребу за третирањем – појединих дијелова
закупнине који се могу односити на трошкове
амортизације, трошкове управљања, трошкове инвестиционог одржавања, трошкове редовног одржавања стамбених јединица, трошкове редовног одржавања заједничких дијелова,
трошкове осигурања, ризика наплате, те евентуално припадајућих пореских обавеза по овом
пословању дефинише Начелник општине, а одлуком одобрава Скупштина општине.
5)		 Ако се због измјене тржишних услова за одређи
вање закупнине промијени њен износ, закупац је
дужан да плаћа промијењени износ закупнине уз
обавезно потписивање одговарајућег анекса уговора, а на основу одлуке Скупштине општине.
Члан 26.
(Субвенционирање закупнине)
1) Трошкови закупнине могу се субвенционирати,
а висина субвенције се одређује у зависности од
висине прихода чланова заједничког домаћинства
закупца, величине стамбене јединице и висине трошкова одржавања стамбене јединице и
заједничких дијелова стамбеног објекта.
2)		 Изузетно, закупци који су према евиденцији
центра за социјални рад у стању потребе за
пружањем услуга социјалне заштите могу бити
ослобођени плаћања закупнине и других трошкова становања.
3) Поступак за остваривање субвенционирања закупнине као и ослобађање од плаћања закупнине
и других трошкова становања покреће закупац
подношењем захтјева надлежном одјељењу уз
достављање доказа потребних за остваривање
овог права одмах по објави коначне ранг-листе или
раније у фазама анализе пријаве или касније након што почне тећи уговорни однос а јаве се околности које могу бити основ за субвенционирање
закупнине.

Члан 27.
(Извори финансирања субвенционирања)
1)		 Средства за субвенционирање закупнине и осло
бађање од плаћања закупнине и других трошкова
становања се уплаћују на посебан рачун из члана
17. став 2. ове одлуке а могу се обезбјеђивати из:
буџета општине, буџета институција свих нивоа
власти које су надлежне за питања социјално
угрожених категорија на основу посебних споразума општине са заинтересованим актерима,
те путем донација и других извора у складу са
важећим прописима.
2) У поступку обезбјеђења субвенције у складу са
чл. 26. ове одлуке, Општина је дужна да благовремено у њихово име обавља кореспонденцију са
институцијама из става 1) овог члана које требају
или могу бити носиоци обезбјеђења субвенције,
ради остваривања права на субвенцију у складу
са одлуком надлежног одјељења.
Члан 28.
(Одлука о субвенционирању закупнине)
1)		 По проведеном поступку за остваривање субвен
ционирања закупнине у складу са чл. 26. став
3) ове одлуке, надлежно одјељење, у сарадњи са
Центром за социјални рад или другом надлежном
институцијом, доноси одлуку о субвенционирању
закупнине или ослобађање од плаћања закупнине
и других трошкова становања.
2)		 Обезбјеђење средстава за финансирање субвен
ционирања закупнине у складу са чл. 27. ове одлуке услов је за потписивање уговора о закупу и
примјену одлуке из претходног става овог члана.
Члан 29.
(Посебни акти)
Критерији за остварење права на субвенционирање
закупнине и права на ослобађање од плаћања закупнине и других трошкова становања, поступак за
остваривање ових права, начин обезбјеђења средстава
за финансирање субвенција и друга питања од значаја
за субвенционирање закупнина уређују се посебним
актом који, на приједлог Начелника општине доноси
Скупштина општине.
Члан 30.
(Евиденција Уговора о закупу)
Начелник општине, путем надлежног одјељења, води посебну евиденцију о закљученим уговорима о закупу са евентуалним детаљима о субвенцијама.

V ВЛАСНИШТВО, ЗАБРАНА
ОТКУПА И ДРУГА ОГРАНИЧЕЊА
Члан 31.
(Власништво)
Стамбени фонд социјалног становања општине из
члана 3. ове одлуке у власништву је општине.
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Члан 32.
(Ограничења у располагању)
1)		 Стамбене јединице које чине стамбени фонд
социјалног становања из члана 3. ове одлуке не
могу се откупљивати, насљеђивати, давати у подзакуп и отуђивати.
2) Начелник општине ће осигурати права из члана
30. ове одлуке и ограничења из претходног става
кроз одговарајуће уписе у земљишним књигама
Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица
Модрича.

VI НАДЗОР И МОНИТОРИНГ
Члан 33.
(Надзор и мониторинг)
1) Надзор над спровођењем ове одлуке врши Начелник општине путем надлежног одјељења.
2) Општина је дужна достављати Министарству за
људска права и избјеглице БиХ и другом надлежном министарству, годишње извјештаје о корисницима и пословним ефектима при управљању
стамбеним фондом основаним у сврху социјалног
стамбеног збрињавања, а у сврху благовременог информисања или рада на анализама
психосоцијалног и социјално-економског утицаја
овог вида стамбеног збрињавања, и у сарадњи са
надлежним одјељењем, обезбиједити тражене податке и информације или приступ истим.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
(Обавеза уписа у регистар некретнина)
Начелник општине ће, путем надлежног одјељење,
у року од три (3) мјесеца од дана ступања на снагу ове
одлуке, успоставити евиденцију стамбеног фонда из
члана 3. ове одлуке у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна
јединица Модрича.
Члан 35.
(Посебни акти за провођење Одлуке)
1) Начелник општине ће, прије оснивања стамбеног фонда а најкасније у року од три (3) мјесеца од дана
ступања на снагу ове одлуке, донијети акт којим ће се
ближе уредити одредбе чланова 25 и 29. ове одлуке.
2) За сваки специфични пројекат стамбеног
збрињавања који се имплементира на подручју општине Модрича Скупштина општине, на приједлог Начелника општине, доноси посебну одлуку којом се ближе
уређују одредбе чланова 9. став 2) и 10. ове одлуке као и
друга питања од значаја за имплементацију специфичних пројеката.
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Члан 36.
(Забрана дискриминације)
Корисници из чл. 4. ове одлуке неће бити изложени дискриминацији по основу расне припадности, вјероисповијести, етничког, националног или
социјалног поријекла, повезаности са националном
мањином, политичког или другог мишљења.
Члан 37.
(Измјене и допуне Одлуке)
Одредбе Пословника о раду Скупштине општине
које се односе на поступак доношења аката сходно ће се
примјењивати и у случају измјене и допуне ове одлуке.
Члан 38.
(Ступање на снагу)
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању, управљању, располагању и кориштењу
стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног
становања, („Службени гласник општине Модрича“,
број 3/15).
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављења у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
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3.
На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), чл. 35. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“ бр.7/14) и у складу са
Споразумом о кредиту са Развојном банком Вијећа Европе (Л/Д 1789 (2013), Скупштина општине Модрича на 23.
сједници одржаној 15.09.2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ
КОРИСНИКА КОЛЕКТИВНИХ
ВИДОВА СМЈЕШТАЈА КРОЗ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
„ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ
ЦЕНТАРА И АЛТЕРНАТИВНОГ
СМЈЕШТАЈА ПУТЕМ ОСИГУРАЊА
ЈАВНИХ СТАМБЕНИХ РЈЕШЕЊА“
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком уређује се поступак осигурања стамбеног збрињавања интерно расељених лица и других корисника колективних и алтернативних видова смјештаја
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чије је затварање предвиђено у склопу пројекта
„Затварање колективних центара и алтернативног
смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“
који се реализује кроз Споразум о кредиту са Развојном
банком Вијећа Европе (Л/Д 1789 (2013) (у даљем тексту:
Пројекат „Затварање колективних центара“).
Члан 2.
(Стамбене јединице на које се Одлука примјењује)
1)		 Стамбене јединице се обезбјеђују кроз имплемен
тацију Пројекта „Затварање колективних центара“, што у нарави представља изградњу 2 (двије)
стамбене зграде на к.ч. 2670/3, нови премјер,
ПЛ број:130/1070, површине 6206 м2 у КО Гаревац, посједник СО Модрича са 1/1, са укупно
36 стамбених јединица. Једна стамбена зграда
предвиђена је за кориснике колективног центра
и састоји се од 21 стамбене јединице, а друга за
кориснике алтернативног смјештаја и састоји се
од 15 стамбених јединица.
2)		 Стамбене јединице из претходног става, а
Пројектом „Затварање колективних центара“
планиране за кориштење уз примјену принципа
социјалног становања, ће бити дио стамбеног
фонда социјалног становања општине Модрича
из чл. 3. став 1) Одлуке о оснивању, управљању,
располагању и кориштењу стамбеног фонда
уз примјену принципа социјалног становања
(„Службени гласник општине Модрича“, бр. 5/15),
(у даљем тексту: Одлука о социјалном стамбеном
фонду општине Модрича).
Члан 3.
(Корисници)
1) Корисници права на стамбено збрињавање, у
складу са овом Одлуком, су:
1.		 Расељена лица, интерно расељена лица, повратници, избјеглице, и друга социјално угрожена
лица која бораве у колективним и алтернативним смјештајима и којима је потребно стамбено
рјешење у мјесту расељења;
2.		 Лица која бораве у колективним и алтернативним
смјештајима и којима је потребно збрињавање у
институцијама социјалне заштите (геријатријским
центрима и старачким домовима);
3.		 Друга лица која задовољавају критерије за
додјелу стамбене јединице утврђене Одлуком о
социјалном стамбеном фонду општине, а након
престанка кориштења стамбених јединица из чл.
2. ове Одлуке од стране лица из става 1) тачка 1.
овог члана.
2) Лица из претходног става остварују право на
стамбено збрињавање принципом добровољности
и прихватањем услова кориштења стамбених
јединица у складу са овом Одлуком.

Члан 4.
(Извори финансирања)
1) Средства за изградњу и обнову стамбених
јединица из члана 2. ове Одлуке обезбјеђују се из
кредита Развојне банке Вијећа Европе у складу са
Споразумом о кредиту Л/Д 1789 (2013) и властитог учешћа општине Модрича.
Члан 5.
(Модели стамбеног збрињавања)
1) Стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком,
врши се примјеном једног од слиједећих модела:
1. Додјелом стамбене јединице у закуп на
неодређено вријеме;
2. Додјелом стамбене јединице у закуп институ
цијама социјалне заштите;
3. Додјелом стамбене јединице у закуп на одређено
вријеме.
2) Модел стамбеног збрињавања из тч. 2. претходног става примјењује се на кориснике права на
стамбено збрињавање из чл. 3., став 1), тч. 2.
3) Модел стамбеног збрињавања из тч. 3. претходног става примјењује се на кориснике права на
стамбено збрињавање из чл. 3., став 1), тч. 3.
Члан 6.
(Технички стандарди стамбених јединица)
1) Технички стандарди које све стамбене јединице
из члана 2. ове Одлуке морају задовољавати у
складу су са важећим „Стандардима за обнову и изградњу стамбених јединица и објеката у
сврху збрињавања повратника“ Министарства за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.
Члан 7.
(Критерији за верификацију корисника)
1) Додјела стамбених јединица из чл. 2. ове Одлуке
врши се у складу са „Критеријима за утврђивање
подобности, угрожености и потреба корисника Пројекта „Затварање колективних центара“
који су утврђени од стране Министарства за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у
консултацијама са Министарством за избјеглице
и расељена лица Републике Српске и у сарадњи
са УНХЦР-ом.
2) Критерији из претходног става овог члана саставни су дио ове Одлуке.
Члан 8.
(Поступак верификације корисника)
1) На основу критерија из претходног члана ове
Одлуке надлежно одјељење за стамбене послове
општине врши попис свих станара колективних
центара и алтернативног смјештаја и утврђује листу корисника у складу са условима које ће прописати Министарство за људска права и избјеглице
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и УНХЦР, а који су неопходни за утврђивања
испуњавања критерија статуса и идентитета особа и дужине њиховог боравка у смјештају у којем
су били до тог тренутка, као и за оцјену нивоа
угрожености и специфичних потреба корисника
по основу припадности рањивим групама дефинисаним у Критеријима из члана 7. ове Одлуке.
2) На основу листе из претходног става врши се
оцјена нивоа угрожености и специфичних потреба корисника по основу припадности рањивим
групама дефинисаним у Критеријима из чл. 7. ове
Одлуке и утврђује коначна листа корисника.
3) Коначне листе корисника достављају се Коми
сијама за верификацију.
Члан 9.
(Верификација корисника)
1) Коначну верификацију корисника права на стамбено збрињавање врше Комисије за верификацију
на основу Меморандума о разумијевању између
Министарства за људска права и избјеглице и
UNHCR-a, а на основу акта који ће прописати Министарство за људска права и избјеглице Босне и
Херцеговине у сарадњи са UNHCR-om.
2)		 „Критерији за утврђивање подобности, угрожености и потреба корисника Пројекта „Затварање
колективних центара“ саставни су дио Меморандума о разумијевању из става 1) овог члана.
Члан 10.
(Управљање и одржавање стамбених јединица)
1) Управљање стамбеним јединицама из чл. 2. ове
Одлуке подразумијева активности усмјерене на
осигурање безбједног и неометаног кориштења
стамбених јединица и очување њихове употребне
и тржишне вриједности.
2) Управљање и одржавање стамбених јединица
из чл. 2 ове Одлуке обухвата бригу о редовном
и инвестиционом одржавању, заштити стамбених јединица од незаконитог кориштења, те
предузимање других мјера у циљу домаћинског
управљања стамбеним фондом, а све према Одлуци о социјалном стамбеном фонду општине
Модрича.
Члан 11.
(Финансирање управљања и одржавања стамбеног
фонда)
1)		 Редовно и инвестиционо одржавање стамбених
објеката из чл. 2 ове Одлуке финансира се средствима из прикупљене закупнине и другим средствима која се уплаћују на посебан рачун којим
располаже Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију (у даљем тексту: надлежно одјељење), у складу са Одлуком о
социјалном стамбеном фонду општине Модрича.
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2) Висина закупнине утврђује се у складу са принципима из чл. 2 и чл. 25. Одлуке о социјалном
стамбеном фонду општине водећи рачуна о сврси
пројекта и социјалном стању корисника.
Члан 12.
(Уговор о закупу)
1)		 Начелник општине закључује уговор о закупу
стамбене јединице са сваким корисником који је
верификован у складу са чл. 9. ове Одлуке.
2) Одредбе Одлуке о социјалном стамбеном фонду општине које се односе на уговор о закупу,
закупнини и другим трошковима становања и
евиденцију уговора о закупу сходно се примјењују
и на уговор о закупу из претходног става овог
члана, уколико није другачије прописано овом
одлуком.
3) Одредбе Одлуке о социјалном стамбеном фонду
општине које се односе на пренос права закупа и
престанак права закупа по основу измјене статуса сходно се примјењују и на кориснике из чл. 3.
ове Одлуке.
Члан 13.
(Субвенционирање закупнине)
1) Корисницима из члана 12. став 1) ове Одлуке, закупи стамбених јединица су субвенционирани у
складу са чл. 26., 27. и 28. Одлуке о социјалном
стамбеном фонду општине и одлуком Комисије
за верификацију, изузев чл. 28. став 2.
2)		 Надлежна служба општине дужна је благовремено информисати потенцијалне кориснике о критеријима и условима за остваривање
субвенција и осигурати неопходну помоћ у поступку обезбијеђења субвенција, укључујући
бесплатну правну помоћ, прикупљање доказа и
документације по службеној дужности кад год
је то могуће, те ослобађања од плаћања административне таксе у поступку субвенционирања закупнине.
Члан 14.
(Раскид Уговора о закупу)
1) Уговор о закупу раскида се:
а)		 ако закупац, односно члан његовог заједничког
домаћинства стекне право својине, односно право
закупа на другој стамбеној јединици;
б) ако закупац не користи стамбену јединицу која је
предмет закупа искључиво за становање у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, без обавјештења
закуподавца;
в)		 ако се утврди да закупац има довољно прихода да
је у могућности плаћати закупнину, али је упркос
томе не плаћа у складу са уговором о закупу;
г)		 ако се накнадно утврди да је закупац дао нетачне
или прећутао податке од значаја за утврђивање
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испуњености услова за остваривање права на
стамбено збрињавање;
ако дође до промјена у имовинском статусу закупца (повећање висине прихода и слично);
ако закупац крши кућни ред на начин да другим
станарима онемогућава нормално кориштење
стамбених јединица што се документује извјеш
тајима надлежне полицијске управе;
ако закупац без валидног објашњења престане да
испуњава друге услове и одредбе утврђене уговором о закупу и овом Одлуком.
Закупац је дужан да у року од 30 дана од дана
раскида уговора о закупу ослободи стамбену
јединицу од ствари и лица.

Члан 15.
(Власништво, забрана откупа и друга ограничења)
1) Стамбене јединице из чл. 2. ове Одлуке у власништву су општине Модрича.
2) Стамбене јединице из претходног става не могу
се откупљивати, насљеђивати, давати у подзакуп
и отуђивати.
3) Начелник општине ће осигурати право власништва из става 1) и ограничења из става 2) овог члана
кроз одговарајуће уписе у земљишним књигама
Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна јединица
Модрича.
Члан 16.
(Надзор и мониторинг)
1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Начелник општине путем надлежног одјељења.
2)		 Мониторинг реализације пројекта „Затварање
колективних центара“ врше Министарство за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине,
Министарство избјеглица и расељених лица Републике Српске у сарадњи са УНХЦР-ом.
3) Општина је дужна достављати Министарству
за људска права и избјеглице БиХ и Министарству за избјеглице и расељена лица Републике
Српске годишње извјештаје о кориштењу стамбених јединица из чл. 2. ове Одлуке и пословним
ефектима при њиховом управљању у сврху благовременог информисања и израде анализа утицаја
социјалног становања на постизање стабилних
дугорочних унапређења животних услова приступа правима и услугама, те социјално-економској
и психосоцијалној интеграцији корисника у
заједницу, укључујући и интерно расељене особе и друга угрожена домаћинства који су раније
живјели више година у тешким условима у колективним центрима и алтернативном смјештају, те
обезбиједити тражене податке и информације или
приступ истим.

Члан 17.
(Обавеза уписа у регистар некретнина)
1) Евиденција стамбених јединица из чл. 2. ове Одлуке у регистру некретнина општине врши се у
складу са чл. 30. Одлуке о социјалном стамбеном
фонду општине, важећим законским прописима и
одлукама општине Модрича.
Члан 18.
(Социјално укључивање и интеграција корисника)
1) Надлежне службе општине осигурат ће корисницима из чл. 3. ове Одлуке приступ социјалним и
другим правима под најповољнијим условима као
грађанима у складу са важећим прописима.
2)		 С циљем подршке социјалној укључености и
одрживој интеграцији корисника, надлежне
службе општине ће благовремено информисати
кориснике о условима и поступку за остваривање
социјалних, економских и других права, пружати
помоћ у обезбјеђењу релевантне документације,
укључујући бесплатну правну помоћ, те прику
пљање докумената по службеној дужности
кад год је то могуће и вршити комуникацију
са институцијама које су надлежне за питања
социјално угрожених категорија.
Члан 19.
(Забрана дискриминације)
Корисници из чл. 3. ове Одлуке неће бити изложени дискриминацији по основу расне припадности,
вјероисповијести, етничког, националног или социјалног
поријекла, повезаности са националном мањином, политичког или другог мишљења, нарочито не по основу
чињенице расељења или по било ком другом основу.
Члан 20.
(Измјене и допуне Одлуке)
Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и
на начин њеног доношења.
Члан 21.
(Ступање на снагу)
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о стамбеном збрињавању корисника колективних видова смјештаја кроз имплементацију пројекта
„Затварање колективних центара и алтернативног
смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“,
(„Службени гласник општине Модрича“, број 3/15).
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Модрича“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:01-022-111/15		
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

Четвртак, 17.септембар 2015.
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4.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13) и члана 35. и 77. Статута општине
Модрича («Службени гласник Oпштине Модрича број:
7/14) Скупштина општине Модрича је на 23. сједници
одржаној дана 15.09.2015. године донијела

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о именовању Савјета
за праћење израде Плана парцелације
за изградњу мале хидроелектране
«Цијевна 7» на ријеци Босни на
територији општине Модрича
Члан 1.
У Одлуци о именовању Савјета за праћење израде
Плана парцелације за изградњу мале хидроелектране
«Цијевна 7» на ријеци Босни на територији општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број:4/14),
члан 1. допуњава се са тачком 6. која гласи „Здравко
Тодоровић“ и тачком 7. која гласи „ Мирсад Бахић“.
Члан 2.

Члан 2.
Простор из члана 1. ове одлуке додјељује се на период од четири године, односно до рјешавања имовинско правних односа на предметној парцели и стицања
законских услова за продају Српској православној
црквеној општини Добриња у складу са Законом о
стварним правима.
Члан 3.
Корисник простора се обавезује да додјељеним простором и припадајућом инфраструктуром управља као
добар домаћин, да врши текуће одржавање, те да може
вршити одређена улагања у складу са намјеном простора.
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине Модрича да са
Српском православном црквеном општином Добриња
закључи уговор којим ће се регулисат међусобна права и обавезе међу потписницама, као и услови и начин
коришћења просторија из члана 1. овe одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

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

Број: 01-022-114 /15		
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-113/15		
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

5.
На основу члана 30. алинеја 2. и 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута
општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 7/14), Скупштина општине Модрича на 23.
сједници одржаној дана 15.09.2015. године донијела је

ОДЛУКУ
о додјели простора на коришћење
Члан 1.
Српској православној црквеној општини Добриња
додјељују се на коришћење, без накнаде, двије
просторије димензија (7,205 X 4,775) и ( 5,81 X 4,775)
које се налазе у приземљу друштвеног дома у мјесној
заједници Добриња, изграђеног на земљишту означеном као к.ч. број: 3398/1, уписано у п.л. број:377/1757 КО
Модрича – посјед Скупштине општине Модрича.
Укупна површина простора који се даје на
коришћење износи 69,45 м².

6.
На основу члана 2.2., 2.3., 2.12., и 2.14. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 , 32/10, 8/13
и 7/14), члана 7. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 9/10, 37/10 и 74/11)
и члана 35. и 77. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 7/14), Скупштина општине Модрича је на 23. сједници одржаној дана
15.09.2015. .године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о објављивању јавног огласа за
именовање члана Општинске
изборне комисије Модрича
(из реда хрватског народа)
І
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за именовање
члана Општинске изборне комисије Модрича ( из реда
хрватског народа).
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Састав изборне комисије је мултиетнички тако
да одржава заступљеност конститутивних народа,
укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган, надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном
на државном нивоу.
Састав Општинске изборне комисије ће одражавати
равноправну заступљеност полова.
Надлежност Општинске изборне комисије утврђена
је одредбама члана 2.13. Изборног закона БиХ и
одговарајућим подзаконским прописима.
ІІ
Општи услови које кандидати морају испуњавати:
-		 да је лице са правом гласа – лице старије од 18
година,
-		 да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у спровођењу избора.
Кандидат не може бити лице:
-		 које се не може кандидовати у смислу члана 1.6.,
1.7. и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине,
-		 које је члан највишег извршнополитичког органа
политичке странке или коалиције,
-		 које је носилац изабраног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона,
-		 које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
-		 којем је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборних закона или прописа за коју
је лично одговорно, у посљедње 4 (четири) године
рачунајући од дана правоснажности одлуке,
-		 које је заступник, односно пуномоћник субјекта
који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну
затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.
Посебни услови:
а) да има пребивалиште у општини Модрича,
б) да има завршен правни факултет, односно VII/1
степен стручне спреме друштвеног смјера или
завршену вишу школу, односно VI/1 степен
стручне спреме друштвеног смјера,
ц) да посједује искуство у спровођењу избора.
Изузетно од одредбе овог става тачка б), члан изборне комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне
спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду изборне комисије у трајању од најмање двије године од
ступања на снагу Изборног закона Босне и Херцеговине.
Изузетно од одредбе овог става тачка ц), члан изборне комисије може бити лице које има завршен правни
факултет, односно VII/1 степен стручне спреме.
Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у спровођењу избора и
д) објава стручних и научних радова из области избора.

Мандат
Члану Општинске изборне комисије мандат траје 7
(седам) година и тече од давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на одлуку о именовању члана
Општинске изборне комисије, донијету од стране Скупштине општине.
Статус
Члан Општинске изборне комисије не заснива радни
однос.
Члан Општинске изборне комисије има право на
сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са одредбама закона и одлуке Скупштине општине.
III
Оглас из тачке I ове Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу
„Глас Српске“.
Јавни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана
објављивања у гласилима из става 1.ове тачке.
ІV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Модрича”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-115/15 		
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић , с.р.

7.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана
35. Статута општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде број 12.03.5-330-2471/15 од
02.7.2015.године, Скупштина општине Модрича на 23.
сједници одржаној 15.09.2015. године, д о н o с и:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПЕТКОВИЋ ПЕТРА ИЗ КРЧЕВЉАНА
Члан 1.
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопри
вредно земљишта у својини Републике Српске, на

Четвртак, 17.септембар 2015.

Број 5 - Страна 35

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

подручју општине Модрича путем прибављања писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ради обављања пољопривредне производње-сточарске,
а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном
земљишту, прихвата се понуда пољопривредног про
извођача ПЕТКОВИЋ ПЕТРА из Крчевљана за додјелу
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
које се налази на подручју општине Модрича.
Члан 2.
У складу са чланом I ове Одлуке ПЕТКОВИЋ ПЕТРУ из Крчевљана (у даљем тексту: закупац) додјељује
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као кч 233 по култури њива, 3.класе,
површине 11.657 м2 и кч 234 по култури њива 3. класе
површине 7385 м2, обје уписане у ПЛ број 38 за КО Доњи
Скугрић 1 општина Модрича, укупне површине 19.042 м2.
Пољопривредно земљиште из претходног става
додјељује се у закуп ради обављања сточарске произво
дње на период од 8 (осам) година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Пољопривредно земљиште означено као кч 233 и кч 234
чини једну блок парцелу (БП 16 за КО ДоњиСкугрић 1).

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-116/15		
Дана: 15.09.2015 . године		

		

8.
На основу члана 121. и члана 148б. став 3. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. и
77. Статута општине Модрича (‘’Службени гласник општине Модрича’’, број: 7/14), Скупштина општине Модрича, на 23. сједници одржаној дана 15.09.2015. године
донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању
листе стручњака

Члан 3.
За коришћење пољопривредног земљишта из члана II
ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа годишњу
закупнину у износу од 190,42 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 190,42 КМ.
Годишња закупнина за остале године закупа се
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годину.
Члан 4.
На основу ове Одлуке и на исту добијене сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних страна.
Члан 5.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта прес
таје да важи уколико се испуни било која од претпоставки наведених у члановима 63.и 64. Закона о
пољопривредном земљишту.
Члан 6.
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат плаћене кауције.

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

I
У Одлуци о утврђивању листе стручњака (“Службени гласник општине Модрича“ , број:4/14) члан I тачка
48. мијења се и гласи:
„ 48. Дијана Симеуновић, професор српског језика и
књижевности.“
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном гласнику општине Модрича’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број:
01-022-117/15 		
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

9.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14),
Скупштина општине Модрича на 23. сједници одржаној
15.09.2015. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о престанку дужности члана Савјетa
за здравствену и социјалну заштиту

Члан 7.

I

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана
пријема ове Одлуке не потпише Уговор о закупу губи
сва права утврђе на овом Одлуком.

Миловану Станковићу, члану Савјета за здравствену
и социјалну заштиту, престаје дужност дана 30.07.2015.
године, због смрти.
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II
На основу члана 35. и 77. Статута општине МодриОво рјешење ступа на снагу даном доношења, а
ча («Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
а након разматрања Приједлога одлуке о утврђивању
Нацрта плана парцелације за изградњу мале хидроеСКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
лектране „Цијевна 7“ на ријеци Босна на територији
Број:
01-111- 42/15 		
ПРЕДСЈЕДНИК
општине Модрича., Скупштина општине Модрича на
Датум: 15.09.2015. године
Петар Гагулић, с.р.
23. сједници одржаној 15.09.2015. године, донијела је
10.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14),
Скупштина општине Модрича на 23. сједници одржаној
15.09.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е|
о избору члана Савјета за
здравствену и социјалну заштиту
I
За члана Савјета за здравствену и социјалну заштиту у Скупштини општине Модрича, бира се Далиборка
Ђошановић из Модриче.
II
Избор се врши са 15.09.2015.године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-43/15 		
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

11.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
а након разматрања Извода из записника са 21. и 22.
сједнице, Скупштина општине Модрича на 23. сједници
одржаној 15.09.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихватају се Изводи из записника са 21. и 22.
сједнице Скупштине општине Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022- 109/15 		
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

ЗАКЉУЧАК
1. Потребно је организовати састанак на коме ће
у присуству Савјета за праћење израде Плана
парцелације за изградњу мале хидроелектране «Цијевна 7» на ријеци Босни на територији
општине Модрича, Савјета за урбанистичко
планирање, грађење и комуналне дјелатности и
представника надлежног одјељења бити разматрана сва питања и приједлози која су одборници
упутили на сједици Скупштине током разматрања
Приједлога одлуке о утврђивању Нацрта плана
парцелације за изградњу мале хидроелектране
„Цијевна 7“ на ријеци Босна на територији општине Модрича.
2. На састанак треба позвати стручњаке из ове области, представнике инвеститора, представнике
Министарства индустрије, енергетике и рударства и Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, представнике јавне установе „Воде
Српске“ , те представнике д.о.о. „Урбис центар“
Бања Лука.
3. Сва питања и приједлози који су упућени Скупштини од стране одборника потребно је у писменој
форми доставити свим учеснивима овог састанка.
4.		 За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за просторно уређење стамбено комуналне послове и екологију и Стручна служба
Скупштине општине и Начелника општине.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022- 112/15 		
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

13.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број: 7/14),
а након разматрања Приједлога одлуке о објављивању
јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Модрича из реда хрватског народа са
Извјештајем о проведеном Јавном огласу за избор и
именовање члана Општинске изборне комисије Модрича из реда хрватског народа, Скупштина општине
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за избор и именовање члана Општинске изборне
Модрича на 23. сједници одржаној 15. 09. 2015. године,
комисије Модрича из реда хрватског народа.
донијела је
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине МоЗАКЉУЧАК
дрича».
Четвртак, 17.септембар 2015.

1.		 Прихвата се Приједлог одлуке о објављивању
јавног огласа за именовање члана Општинске
изборне комисије Модрича из реда хрватског народа са Извјештајем о проведеном Јавном огласу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022- 115-1/15
Датум: 15.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА
1.
На основу члана 43. став 1. алинеја 7. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05,118/05, 98/13) и члана 56.
став (1) алинеја 10. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 7/14), Начелник
општине Модрича, д о н о с и

ОДЛУКУ
о оснивању Општинске
управе Модрича
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

извршавања послова који су јој на основу закона, ове
одлуке и других прописа стављени у дјелокруг рада.
Организација Општинске управе заснива се на
сљедећим принципима:
-		 обједињавању истих или сличних, међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе
јединице,
-		 законитом и благовременом одлучивању о правима и обавезама и на закону заснованим правним
интересима физичких и правних лица,
-		 стручном и рационалном обављању послова и остваривању одговорности запослених и
постављених лица за њихово обављање,
-		 ефикасном руковођењу организационим једини
цама и сталним надзором над обављањем послова.

Члан 1.

Члан 4.

Овом одлуком оснива се Општинска управа Модрича
(у даљем тексту: Општинска управа) и утврђују принципи и основе организацијe, дјелокруг рада, унутрашња
организација, руковођење, јавност рада и друга питања
значајна за рад и организацију Општинске управе.

За обављање послова Општинске управе оснивају се
организационе јединице.
Организационе јединице Општинске управе су: основне, посебне и унутрашње јединице.
Као основне организационе јединице оснивају се
одјељења и службе.
Као посебне организационе јединице оснивају се самостални одсјеци.
Као унутрашње организационе јединице оснивају се
одсјеци.

Члан 2.
Послови из дјелокруга Општинске управе су:
-		 извршавање и спровођење прописа Скупштине
општине и Начелника општине,
-		 припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Начелник општине,
-		 извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је
извршење повјерено општини,
-		 вршење стручних и других послова које јој повјери
Скупштина општине и Начелник општине.

II – ПРИНЦИПИ И ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 3.
Општинска управа се организује и дјелује у складу са начелима ефикасног, дјелотворног и економичног

Члан 5.
Општинску управу чине одјељења и то:
1.		 Одјељење за општу управу;
2.		 Одјељење за финансије;
3.		 Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију;
4.		 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Члан 6.
За обављање стручних и других послова за потребе
Скупштине општине и Начелника општине образује се
Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине.
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Члан 7.

За обављање послова заштите од пожара и других послова противпожарне заштите предвиђених законом оснива се посебна организациона јединица –
Територијална ватрогасна јединица као професионална
ватрогасна јединица за подручје општине Модрича.
.Члан 8.
У циљу обједињавања истих или сличних, односно
међусобно повезаних послова у одјељењима се организују
одсјеци као унутрашње организационе јединице.
Број и назив одсјека као унутрашње организационе
јединице утврдиће се актом о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи.

III – ДЈЕЛОКРУГ РАДА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 9.
Одјељење за општу управу:
-извршава и обезбјеђује извршавање закона и
других прописа и општих аката који се односе на
грађанска стања (матичне књиге, држављанство,мјесне
канцеларије, лично име), пријемну канцеларију, писарницу, архиву и друге послове опште управе, послове
управљања људским ресурсима, послове на унапређењу
система управљања квалитетом у складу са нормом
ИСО 9001, рад и радне односе запослених, заједничке
послове за Општинску управу (послови економата,
умножавање и достава материјала, чишћење, као и дактилографски послови), овјера потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, припрема нацрте одлука и других аката из своје надлежности
и одговорно је за стање у тим областима у границама
својих права и дужности,
- 		 доставља податке надлежним органима о умрлим
лицима ради брисања из централног бирачког
списка,
-		 организује пружање правне помоћи,
-		 обезбјеђује примјену Закона о слободи приступа
информацијама,
-		 обавља послове односа с јавношћу и организује
јавно обавјештавање о активностима општинских
органа,
-		 припрема и проводи поступак рјешавања притужби грађана,
-		 обавља послове одржавања информационог система рачунарске опреме,
-		 на иницијативу надлежних одјељења у складу са
законом врши припрему и ажурирање брошура,
образаца и захтјева,
-		 извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области борачко-инвалидске заштите, жртава одбрамбеноотаџбинског рата и цивилних жртава рата у оквиру прописане надлежности, и одговорно је за то
стање у границама својих права и дужности,

-		 води евиденцију о лицима која су регулисала
војну обавезу,
-		 обавља послове цивилне заштите,
-		 примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,
-		 припрема за Скупштину општине и Начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука,
других општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за област из
свог дјелокруга,
-		 врши управне, стручне и административне послове за области из свог дјелокруга,
-		 врши стручне и административне послове у поступку покретања јавних набавки из дјелокруга
одјељења и прати реализацију набавки,
-		 врши управне, стручне, административне и друге послове које му повјери Скупштина општине
и Начелник општине, а који нису у надлежности
других одјељења.
Члан 10.
Ради обављања одређених послова локалне самоуправе из дјелокруга Општинске управе а у циљу
ефикаснијег и рационалнијег извршавања законских и
статутарних обавеза, образују се мјесне канцеларије,
као истурени органи Општинске управе у оквиру
Одјељења за општу управу:
1.		 Мјесна канцеларија Врањак са сједиштем у
Врањаку 1, за насељена мјеста: Врањак, Копривна, Копривнска Требава и Бабешница
2.		 Мјесна канцеларија Скугрић са сједиштем у
Скугрићу, за насељена мјеста: Скугрић, Борово
Поље, Јасеница, Кладари Горњи, Кречане Горње,
Крчевљани и Толиса;
3. Мјесна канцеларија Милошевац са сједиштем у
Милошевцу за насељена мјеста: Милошевац, Гаревац, Кладари Доњи и Чардак;
4. Мјесна канцеларија Дуго Поље са сједиштем у
Дугом Пољу, за насељена мјеста: Дуго Поље,
Ботајица и Добра Вода,
5. За насељена мјеста: Модрича, Добриња, Таревци,
Кужњача, Ријечани Горњи, Ријечани Доњи, послови из дјелокруга мјесних канцеларија обављају
се у Општинској управи Модрича - пријемна
канцеларија.
Члан 11.
У извршавању обавеза произашлих из закона и подзаконских аката мјесне канцеларије обављају сљедеће
послове:
1. Област опште управе:
-		 воде матичне књиге и књиге држављана,
-		 издају увјерења о чињеницама о којима воде
службену евиденцију и о другим чињеницама када је то одређено законом,
-		 издају потврде у другим случајевима предвиђеним
Законом о општем управном посупку,
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-		 врше електронске провјере података у матичним књигама рођених и књигама држављана и
достављају извјештаје надлежним органима,
-		 примају поднеске грађана упућене Општинској
управи у вези остваривања права, извршавања
обавеза и пружања правне помоћи,
-		 врше овјеру потписа, рукописа и преписа,
-		 обављају административне и стручне послове за
мјесне заједнице,
-		 по наредби начелника општине и начелника
одјељења обављају и друге послове.
2. Област привреде:
-		 учествују у прикупљању статистичких података
и спроводе анкете на тражење надлежних органа
и служби.
3. Област друштвених дјелатности:
-		 припремају спискове дјеце која подлијежу основном образовању и васпитању и достављају их
надлежном органу Општинске управе,
-		 прикупљају податке и сачињавају спискове о
лицима која подлијежу обавезном вакцинисању
и пружају помоћ здравственој служби у органи
зовању вакцинације дјеце и осталог становништва на селу,
-		 примају информације о стању социјално угрожених лица и о томе обавјештавају Центар за
социјални рад.
4. Стамбено-комунална област:
-		 по пријавама грађана и правних лица обавје
штавају надлежне инспекцијске органе о примј
ени прописа о санитарном минимуму и комуналном реду,
-		 обављају и друге управне и стручне послове Општинске управе који се утврде одлуком Скупштине општине и прописима Начелника општине.
Члан 12.
Одјељење за финансије:
-		 припрема нацрта/приједлога буџета општине,
-		 врши праћење и евиденцију прихода и извршење
расхода буџета,
-		 врши припрему и израду финансијских извјештаја
општине,
-		 врши контролу правилности и законитости
коришћења буџетских средстава од стране
буџетских корисника,
-		 врши праћење кредитне способности и задужености општине,
-		 води трезорско финансијске трансакција за све
буџетске ниже потрошачке јединице,
-		 врши припремање и предлагање измјена буџета и
реалокација у складу са потребама,
-		 врши стручне и административне послове у поступку покретања јавних набавки из дјелокруга
одјељења и прати реализацију набавки,
-		 врши друге стручне и административне послове
из свог дјелокруга рада које му повјери Скупштина општине и Начелник општине.
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Члан 13.
Одјељење за просторно уређење, стамбено-комунално послове и екологију:
-		 врши стручне и управне послове из надлежности
општине који се односе на: припрему просторно
планске документације-стратешких и спроведбених докумената просторног уређење, издавање
локацијских услова, припрема и даје мишљење
локалне заједнице за изградњу објеката за које
локацијске услове издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
издаје изводе из расположивих докумената просторног уређења, издавање грађевинских дозвола, техничке прегледе и издавање употребних
дозвола, утврђивање накнада за уређење градског
грађевинског земљишта и ренте, легализацију
бесправно изграђених објеката, издавање еколошких дозвола, регистрација, статусне промјене
и промјене лица овлашћених за заступање
заједница етажних власника, утврђивање комуналне накнаде, утврђивање комуналне таксе за
заузимање јавних површина, издавање увјерења
о додијељеном кућном броју, послове одржавања,
заштите, коришћења и управљања локалним и некатегорисаним путевима као и улицама у насељу,
-		 инспекцијске послове из области грађења, заштите животне средине и комуналне полиције,
-		 врши стручне и административне послове у поступку покретања јавних набавки из дјелокруга
одјељења и прати реализацију набавки,
-		 припрема нацрте и приједлоге нормативних аката
из надлежности одјељења,
-		 врши и друге послове који му повјери Скупштина
општине и Начелник општине.
Члан 14.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:
-		 прати стање, врши управне и студијскоаналитичке послове, извршава и обезбјеђује
извршавање закона, других прописа и општих
аката из области привреде (пољопривреде, водопривреде, шумарства, прерађивачке индустрије,
грађевинарства, трговине, туризма, саобраћаја,
угоститељства, заштите природних добара) и
предузетништва,
-		 у области друштвених дјелатности у оквиру својих
овлашћења извршава и обезбјеђује извршавање
закона, других прописа и општих аката који се
односе на предшколско и школско образовање и
васпитање, науку, културу, спорт, физичку културу, здравство, социјалну и дјечију заштиту, омладинско организовање, невладине организације,
хуманитарне дјелатности, равноправност полова
и остваривање једнаких могућности,
-		 као повјерене послове јединицама локалне самоуправе врши непосредни инспекцијски надзор над примјеном закона и других прописа ве-
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заних за област инспекције за храну, тржишне,
пољопривредне, ветеринарске, водне, саобраћајне,
здравствене и инспекције рада, те предлаже и
предузима мјере у оквиру својих овлашћења,
предлаже и предузима мјере за развој и
унапређење области за које је надлежно,
води прописане регистре, те прикупља и обрађује
статистичке податке из области привреде и
друштвених дјелатности и предузетништва,
врши стручне и административне послове у поступку покретања јавних набавки из дјелокруга
одјељења и прати реализацију набавки,
врши друге послове које му повјери Скупштина
општине и Начелник општине.
Члан 15.

Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине:
1. Стручна служба Скупштине општине:
-		 обавља стручне и организационе послове за потребе Скупштине општине, одбора, савјета и
комисија Скупштине општине,
-		 пружа стручну помоћ одборницима у Скупштини
у извршавању њихових одборничких дужности,
-		 врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника у Скупштини,
-		 припрема материјале за сједнице Скупштине и
њених радних тијела, стара се о њиховој достави
одборницима, односно члановима и другим лицима која се позивају на сједнице,
-		 обавља организационо-техничке послове у вези са одржавањем сједница Скупштине, њених
радних тијела, као и друге послове везане за рад
Скупштине општине.
2.Стручна служба Начелника општине:
-		 припрема нацрте, односно приједлоге одлука,
других прописа, општих и појединачних аката
које доноси Начелник општине, уколико припрема тих нацрта и приједлога није у дјелокругу рада
одјељења,
-		 врши послове правног заступања општине пред
судовима и другим надлежним органима,
-		 обавља управне послове у другом степену по жалбама на првостепена рјешења Општинске управе,
уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
-		 обавља стручне, административне и техничке послове за потребе Начелника општине,
-		 врши стручне и административне послове у спровођењу поступака јавних набавки из
дјелокруга Општинске управе,
-		 примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,
-		 врши послове у вези коришћења и одржавања
путничких возила,
-		 обавља и друге послове које јој повјери Начелник
општине.

Члан 16.
Посебна организациона јединица – Територијал
на ватрогасна јединица:
-		 обавља законом утврђене дјелатности професионалне ватрогасне јединице,
-		 врши послове на предузимању превентивних
мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасних интервенција,
-		 врши послове гашења пожара и спашавања људи
и имовине угрожених пожаром и елементарном
непогодом,
-		 спроводи мјере заштите од пожара утврђене Планом заштите од пожара,
-		 пружа техничку помоћ у незгодама и опасним
ситуацијама,
-		 остварује задатке јединице Цивилне заштите у
складу са Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама,
-		 врши обуку радника и провјеру знања из области
заштите од пожара код послодаваца на основу
закљученог уговора,
-		 врши уградњу и промет ватрогасне и друге опреме, Врши превентивне послове из области заштите од пожара и испитивање ручних и превозних
апарата за гашење почетног пожара, односно
пуњење и сервисирање ватрогасних апарата и
испитивање хидрантске мреже,
-		 обавља и друге послове у еколошким и другим
несрећама,
-		 обавља и друге послове које јој повјери Начелник
општине.

IV – КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
Члан 17.
Кабинет начелника чине: начелник општине,
замјеник начелника општине и начелници одјељења.
Кабинет начелника разматра питања остваривања
извршне власти у општини, а у циљу ефикасног и
стручног обављања послова из дјелокруга рада Начелника општине, који су утврђени законима и актима
Скупштине општине.
На сједницу Кабинета по потреби могу се позвати и други функционери и службеници који обављају
одређене послове из дјелокруга рада одјељења.
Кабинет начелника сазива начелник општине према
указаној потреби.

V – РУКОВОЂЕЊЕ
ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ
Члан 18.
Општинском управом руководи начелник општине.
Начелник општине може овластити замјеника
начелника општине да обавља одређене послове у
руковођењу Општинском управом.
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Радом одјељења руководи начелник одјељења, а
одсјеком шеф одсјека.
Стручном службом Скупштине општине и Начелника општине руководи секретар Скупштине општине.
Посебном организационом јединицом – Територи
јалном ватрогасном јединицом руководи старјешина
Територијалне ватрогасне јединице.
Члан 19.
За расправљање о појединим питањима из дјелокруга
рада Начелника општине и Општинске управе могу се оснивати радне групе и комисије, као повремена радна тијела.

VI – ЈАВНОСТ РАДА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 20.
Рад Општинске управе је јаван.
Јавност рада се остварује на начин утврђен законом
и Статутом општине.
Члан 21.
У поступку пред Општинском управом обезбјеђује се
службена употреба језика и писма у складу са законом.

VII – ЗАПОСЛЕНИ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 22.
Запослени у Општинској управи обављају административне, управне, стручне и друге послове за потребе
органа општине и послове других нивоа власти који су
законом повјерени општини.
Запослени у Општинској управи дужни су да послове обављају савјесно и одговорно, у складу са законом и другим прописима и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе.

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да ради Административна служба општине Модрича.
Запослени који су били распоређени на радна мјеста
у Административној служби општине Модрича, на
дан ступања на снагу ове одлуке настављају са радом
и обављањем послова у Општинској управи Модрича.
Члан 24.
Након доношења ове одлуке, Начелник општине
ће донијети Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе.
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Члан 25.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Општинске административне службе
општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“ бр. 4/07, 6/07).
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-55/15		
Датум: 28.08.2015. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 42.
став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12) и члана 7. Одлуке о оснивању територијалне ватрогасне јединице
Модрича („Службени гласник општине Модрича“
број:11/13) Начелник општине Модрича након претходно прибављеног мишљења Министарства унутрашњих
послова Републике Српске број:Д/П-4-215-53/14 од
31.03.2014. године, доноси

ПРАВИЛНИК
о организацији и систематизацији
радних мјеста у Територијалној
ватрогасној јединици Модрича
- посебне организационе јединице
Општинске управе Модрича –
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се унутрашња органи
зација и систематизација радних мјеста, послови и задаци по радним мјестима, број извршилаца и услови за
вршење послова и задатака, начин пријема радника у
радни одос, руковођење и планирање послова, јавност
рада и друга питања од значаја за рад Територијалне
ватрогасне јединице Модрича (у даљем тексту:
Територијална ватрогасна јединица).
Члан 2.
Територијална ватрогасна јединица организује се
као посебна организациона јединица Општинске управе Модрича (у даљем тексту: општинска организациона
јединица).
Територијалнa ватрогаснa јединицa врши послове
утврђене законским и подзаконским актима из области
заштите од пожара, спашавања људи и имовине.
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II – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
И ДЈЕЛОКРУГ РАДА

III – ЗАДАЦИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Члан 3.

Члан 8.

Територијална ватрогасна јединица организује се на начин који обезбјеђује ефикасно и рационално извршавање
послова и задатака у складу са законом и Планом заштите
од пожара.
План заштите од пожара доноси Скупштина општине.

Територијална ватрогасна јединица обавља следеће
послове и задатке:
-		 обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица(дјелатност
84.25),
-		 учешће у спровођењу превентивних мјера заштите
од пожара које су у функцији благовремености и
повећања ефикасности ватрогасних интервенција
-		 гашење пожара и спашавање људи и имовине
угрожених пожаром и елементарним непогодама
-		 спровођење мјера заштите од пожара ,утврђених
Планом заштите од пожара општине Модрича,
-		 пружање техничке помоћи у незгодама и опасним
ситуацијама,
-		 остваривање задатака јединице Цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спашавању у
ванредним ситуацијама,
-		 врши обуку радника и провјеру знања из области
заштите од пожара код послодаваца,на основу
закљученог уговора (дјелатност 85.59 – остало
образовање),
-		 врши уградњу и промет ватрогасне и друге опреме,
-		 врши превентивне послове из области заштите од
пожара и испитивање ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара односно пуњење и
сервисирање ватрогасних апарата и испитивање
хидрантске мреже (дјелатност 71.20 – техничко
испитивање и анализа)
-		 обавља и друге послове у еколошким и другим
несрећама.

Члан 4.
Организација и рад Територијалне ватрогасне једи
нице ближе се уређује годишњим планом и програмом рада који доноси Начелник општине по предлогу
старјешине Територијалне ватрогасне јединице уз сагласност Министарства унутрашњих послова, у складу
са законом.
Годишњи план и програм рада садржи:
-		 послове и задатке које треба непосредно извршавати,
-		 услове за извршавање појединих послова и задатака,
-		 приједлог потребних средстава за извршење послова и задатака утврђених програмом рада;
-		 податке о броју и квалификационој структури извршилаца послова и
-		 друга питања од значаја за рад и функционисање
Територијалне ватрогасне јединице.
Извјештај о извршењу годишњег плана рада Начелнику општине подноси старјешина Територијалне ватрогасне јединице.
Члан 5.
Рад Територијалне ватрогасне јединице одвија се у
смјенама с тим што рад у једној смјени може трајати
најдуже 12 сати.
Рад једне смјене може се продужавати само ако је
то неопходно за гашење пожара и за спашавање људи и
материјалних добара.
Члан 6.
Територијалном ватрогасном јединицом руководи
старјешина.
Осим руковођења, стрјешина обавља и друге послове из дјелокруга рада Територијалне ватрогасне
јединице одређене законом и другим актима.
Члан 7.
Распоред радника на одређене послове у Терито
ријалној ватрогасној јединици врши начелник општине.
Код распореда радника у смјене мора се водити рачуна да свака смјена буде по свом саставу и техничкој
опремљености способна за ефикасно гашење пожара.

Члан 9.
Територијална ватрогасна јединица дужна је сарађи
вати са другим ватрогасним јединицама у гашењу пожара и спасавању људи и имовине угрожених пожаром
у ванредним ситуацијама.

IV – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЈЕСТА
Члан 10.
За извршавање послова и задатака из надлежности Територијалне ватрогасне јединице утврђују се
сљедећа радна мјеста, посебни услови, опис послова и
број извршилаца за свако радно мјесто:
1. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице
ОПИС ПОСЛОВА:
- 		 организује и руководи радом Територијалне ватрогасне јединице;
- 		 обезбјеђује законито, благовремено и ефикасно
извршавање послова из дјелокруга Територијалне
ватрогасне јединице;
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- 		 предлаже Начелнику општине годишњи план и
програм рада;
- 		 обезбјеђује реализацију Плана заштите од пожара;
- 		 предлаже Начелнику општине доношење планова и програма стручног оспособљавања и
усавршавања ватрогасаца и обезбјеђује њихову
реализацију;
- 		 врши распоред ватрогасаца на дужности у смјенама;
- 		 утврђује појединачне обавезе за извршавање по
плану и програму стручног оспособљавања, контроле исправности средстава и опреме за гашење,
као и друге задатке запослених у Територијалној
ватрогасној јединици;
- 		 подноси Начелнику општине извјештај о раду
Територијалне ватрогасне јединице и реализацији
задатака дефинисаних Планом заштите од пожара и годишњим планом и програмом;
- 		 предлаже мјере јачања стручне оспособљености
Територијалне ватрогасне јединице и мјере за
побољшање укупног стања заштите од пожара на
подручју општине;
- 		 чува и рукује печатом Територијалне ватрогасне
јединице и одговара за његову правилну употребу;
- 		 сарађује са инспектором за заштиту од пожара и Ватрогасним савезом Републике Српске по
питањима из надлежности Територијалне ватрогасне јединице;
- 		 обавља и друге послове у складу са законом и
другим актима.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
-		 Виша стручна спрема – техничког смјера; или
ВСС (студије првог циклуса са најмање 180 ECTS
бодова) техничког смјера
- 		 најмање 3 године радног искуства на руководећем
истим или сличним пословима;
- 		 положен стручни испит за руководиоца акције
гашења пожара.
-		 општа здравствена способност.
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: један (1).
2. Ватрогасац – вођа смјене
ОПИС ПОСЛОВА:
- 		 координира рад радника у смјени у складу са
Правилима службе у ватрогасним јединицама ,
-		 врши примопредају смјене и брине се о исправности техничких средстава и опреме;
- 		 руководи у акцијама гашења пожара и пружања
помоћи у спашавању људи и материјалних добара;
-		 након интрвенције врши анализу успјешности
акције гашења пожара;
- 		 сачињава извјештај о интервенцијама и подноси
извјештај у надлежни Центар;
- 		 брине о оперативности, готовости и спремности
радника у његовој смјени;
- 		 контролише исправност ватрогасних возила и
других средстава за гашење пожара;
- 		 одговара за рад и дисциплину радника у његовој
смјени;

Број 5 - Страна 43

-		 води бригу о безбиједности ватрогасаца на ин
тервенцији, те у том смислу издаје наредбу о
искључивању електричне енергије на мјесту
интервенције, налаже обезбјеђивање потребних
средстава за гашење пожара;
-		 обезбјеђује службеним органима трагове који
су од утицаја на утврђивање узрока пожара и
указује на исте;
- реализује Наставни план стручно практичне обуке професионалних ватрогасаца;
- 		 врши стручни надзор и превентивне прегледе у
циљу повећања ефикасности ватрогасне интер
венције, функционалности и исправности водозахвата, хидраната, апарата за гашење пожара,
димовода, одлагања запаљивих течности, гасова
и других запаљивих материјала у подрумима, на
таванима и другим мјестима која представљају пожарну опасност, према Плану заштите од пожара
општине
-		 одговоран је за примјену прописа и Закона о заштити од пожара, Закона о раду, Закона о заштити
на раду и других прописа и мјера које доноси непосредни руководилац;
-		 обавља и друге послове по налогу старјешине
Територијалне ватрогасне јединице.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
-		 најмање стручна спрема квалификованог радника III или IV степен одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске,
хемијске, електричарске и друге струке.),
- 		 положен стручни испит за руководиоца акције
гашења у професионалној ватрогасној јединици
- 		 да није старији од 25 година живота у тренутку
заснивања радног односа;
- 		 положен испит за возача Ц категорије;
- 		 здравствена и психофозичка способност за
вршење послова гашења пожара и спасавања
људи и имовине.
- 		 најмање једна година радног искуства на истим
или сличним пословима и задацима.
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: четири (4).
3. Ватрогасац – возач
ОПИС ПОСЛОВА:
-		 непосредно учествује на извршавању послова и задатака гашења и спашавања људи и материјалних
добара угрожених пожаром, елементарном или
другом непогодом;
-		 учествује у реализацији програма и задатака потребних за стицање психофизичких претпоставки за успјешно извођење постављених задатака, а
ради сталног личног усавршавања метода рада;
-		 извршава без поговора све задатке добијене на
интервенцији од руководиоца акцијом гашења
пожара;
-		 управља ватрогасним возилом;
-		 врши редовно одржавање и контролу употребе и техничке исправности возила (стање гума,
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подмазивање, стање каросерије, таблице, кочнице, електро-инсталације, и сл.);
-		 врши контролу ватрогасне опреме на возилу
(цријева, млазнице, средстава за гашење и друге
ватрогасне опреме);
-		 врши мање поправке на возилима;
-		 води прописане евиденције о кориштењу возила и
благовремено врши правдање утрошеног горива
и мазива;
-		 врши довоз и одвоз ватрогасних апарата од корисника услуга;
-		 по потреби обавља и друге послове из дјелокруга
рада Ватрогасне јединице.
-		 брине о хигијени гаражног простора;
-		 обавља и друге послове из дјелокруга рада
Територијалне ватрогасне јединице.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
- 		 најмање стручна спрема квалификованог радника III или IV степен одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске,
хемијске, електричарске и друге струке),
- положен стручни испит за ватрогасца у профе
сионалној ватрогасној јединици
- 		 да није старији од 25 година живота у тренутку
заснивања радног односа;
- 		 положен испит за возача Ц категорије;
- 		 здравствена и психофозичка способност за
вршење послова гашења пожара и спасавања
људи и имовине,
- 		 најмање шест (6) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима и задацима.
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: четири (4).
4. Ватрогасац
ОПИС ПОСЛОВА
-		 непосредно учествује на извршавању послова и задатака на гашењу и спашавању људи и
материјалних добара угрожених пожаром, елементарном или другом непогодом;
-		 учествује у реализацији програма и задатака потребних за стицање психофизичких претпоставки за успјешно извођење постављених задатака, а
ради сталног личног усавршавања метода рада;
-		 извршава без поговора све задатке добијене на
интервенцији од руководиоца акцијом гашења
пожара;
-		 редовно чисти и одржава просторије Ватрогасног
дома и круга око Ватрогасног дома;
-		 свакодневно ради на свом стручном и психофизичком усавршавању;
-		 врши прикупљање ватрогасних апарата од корисника услуга;
-		 по потреби обавља и друге послове из дјелокруга
рада Ватрогасне јединице.
-		 уредно врши пријем, завођење, развођење, распо
ређивање и архивирање предмета из дјелокруга
рада ТВЈ;

-		 ватрогасац који испуњава услове у оквиру школске спреме ради на рачунару,обавља административно-техничке послове, прави записнике и
припрема податке за фактурисање рада сервисно
превентивне службе .
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
- 		 најмање стручна спрема квалификованог радника III или IV степен одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске,
хемијске, електричарске и друге струке.),
- положен стручни испит за ватрогасца у
професионалној ватрогасној јединици
- 		 да није старији од 25 година живота у тренутку
заснивања радног односа;
- 		 здравствена и психофозичка способност за врше
ње послова гашења пожара и спасавања људи и
имовине,
- 		 најмање шест (6) мјесеци радног искуства на
истим или сличним пословима и задацима.
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : шест (6).
5. Ватрогасац – сервисер
ОПИС ПОСЛОВА:
- 		 врши стручни надзор и превентивне прегледе у
циљу повећања ефикасности ватрогасне интер
венције, функционалности и исправности водозахвата, хидраната, апарата за гашење пожара,
димовода, одлагања запаљивих течности, гасова
и других запаљивих материјала у подрумима, на
таванима и другим мјестима која представљају пожарну опасност;
- 		 даје стручну оцјену која се односи на проходност
пожарних путева и прилаза електричним разводним кабловима, хидрантима, апаратима, блокадним вентилима гасних инсталација са запаљивим
течностима;
- 		 упозорава и забрањује употребу отвореног пламена и пушења на пожарно угроженим просторима;
- 		 врши сервисирање ватрогасних апарата и друге опреме за потребе Територијалне ватрогасне
јединице, правних и физичких лица;
- 		 сачињава записник о утврђеном стању са препоруком мјера које треба предузети за отклањање
недостатака након превентивних прегледа код
предузећа и установа;
-		 у оквиру положене категорије за возача по потреби управља ватрогасним возилима и учествује у
акцијама гашења пожара по налогу старјешине .
-		 обавља и друге послове у домену своје оспосо
бљености и стручне спреме
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
- 		 најмање IV степен средње стручне спреме одго
варајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске,
хемијске, електротехничке и машинске струке);
- 		 положен стручни испит за руководиоца акције
гашења у професионалној ватрогасној јединици
- 		 да није старији од 25 година живота у тренутку
заснивања радног односа;
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- 		 положен испит за возача Б категорије;
- 		 здравствена и психофозичка способност за
вршење послова гашења пожара и спасавања
људи и имовине,
- 		 најмање шест (6) мјесеци радног искуства на
истим или сличним пословима и задацима.
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: један (1).
Члан 11.
Поред послова наведених у члану 10. овог Правилника, сви запослени у Територијалној ватрогасној јединици
дужни су обављати и друге послове који се односе на:
одржавање чистоће радних и помоћних просторија,
одржавање чистоће околине зграде и паркинг простора,
одржавање опреме Територијалне ватрогасне јединице,
поправке које се односе на инвестиционо одржавање зграде и опреме, физичко обезбјеђење објекта и опреме, као
и друге послове од значаја за нормално функционисање
Територијалне ватрогасне јединице.

V – ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
И РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДНИКА
Члан 12.
Лице које заснива радни однос у Територијалној
ватрогасној јединици треба испуњавати посебне услове
утврђене у члану 10. овог Правилника и опште услове
за заснивање радног односа у Општинској управи ,
утврђене законом.
Члан 13.
Заснивање радног односа и распоређивање радника
на радна мјеста у Територијалној ватрогасној јединици
врши се на начин, у поступку и по прописима који се
примјењују на запослене у Општинској управи .

VI – ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ
И ОЦЈЕНА РАДА ВАТРОГАСАЦА
Члан 14.
Начелник општине, по предлогу Територијалне ватрогасне јединице доноси годишњи план и програм
за стручно оспособљавање и усавршавање ватрогасаца, њихову спремност за брзо и ефикасно дјеловање
у извршавању задатака, као и начин вршења провјере
стручног знања, уз претходно прибављену сагласност
Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Члан 15.
Оцјењивање рада ватрогасаца у Територијалној
ватрогасној јединици врши се на основу праћења
њиховог рада на пословима на које су распоређени.
Оцјењивање се врши описним оцјенама: „не
задовољава“ „задовољава“ „истиче се“ и „нарочито се
истиче“.
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Критеријуми за оцјењивање рада ватрогасаца у
Територијалној ватрогасној јединици врши се на основу сљедећих критеријума: залагање на раду; стручно
усавршавање и стручна оспособљеност ватрогасаца,
квалитет и благовременост у извршавању задатака;
уредност и економичност у извршавању послова; радна дисциплина и одговорност на раду; однос према
странкама и запосленим у Територијалној ватрогасној
јединици; резултати теста провјере стручног знања.
Члан 16.
Оцјењивање рада и провјера стручног знања запослених у Територијалној ватрогасној јединици врши се
на начин и по поступку утврђеним актима Општинске
управе којима је регулисана ова област.
Члан 17.
Ватрогасац који приликом провјере стручног знања
и оцјењивања не покаже задовољавајући успјех не може наставити рад на пословима и задацима на које је
распоређен.
Ватрогасац из претходног става може се распоредити на друго радно мјесто, у складу са својом стручном спремом и условима за вршење послова за то радно
мјесто, а уколико нема слободног таквог радног мјеста
престаје му радни однос.
Рјешење о престанку радног односа према ставу 2.
овог члана доноси Начелник општине, на приједлог
старјешине Територијалне ватрогасне јединице.

VII – ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 18.
На права, обавезе и одговорност запослених у
Територијалној ватрогасној јединици примјењују се
прописи који се примјењују на запослене у Општинској
управи , осим ако законом или другим прописом није
другачије одређено.
Члан 19.
Запослени у Територијалној ватрогасној јединици
остварују плате и друге накнаде по прописима који се
примјењују на запослене у Општинској управи .

VIII – ЈАВНОСТ РАДА
Члан 20.
Рад ТВЈ је јаван и о том раду јавност се обавјештава
сходно одредбама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе.
Изузето од претходног става, ТВЈ ће ускратити
давање података и обавјештења јавности ако подаци ,
односно обавјештења представљају службену тајну или
ако би давање тих података односно обавјештења било
у супротности са друштвеним интересом утврђеним
Уставом и Законом.
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IX– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
На сва питања која нису регулисана одредбама овог
правилника непосредно ће се примјењивати Закон о заштити од пожара и подзаконски акти из ове области.
Члан 22.
Начелник општине ће у року од тридесет (30) дана
од дана доношења овог Правилника донијети рјешења о
распоређивању радника и извршити распоређивање на
радна мјеста у складу са овим Правилником.
Уколико запослени не прихвати радно мјесто на које
је распоређен рјешењем Начелника општине престаје
му радни однос.
Члан 23.
Ступањем на снагу овог правилника стављају се
ван снаге Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и задатака ОО Територијалне
ватрогасне јединице «Ватрогасно» Модрича број:28/04
од 30.03.2004.године и Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака ОО Територијалне ватрогасне јединице
«Ватрогасно» Модрича број:12/05 од 02.02.2005.године.
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-12-1/14		
Датум: 15.01.2014. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.

3.
На основу члана 89. став (4) Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08,
60/13), члана 43. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05,
118/05, 98/13) и члана 56. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“, број 7/14), Начелник општине Модрича, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Плана утрошка средстава
од накнаде од продаје шумских
дрвених сортимената у 2015. години
Члан 1.
Усваја се План утрошка средстава од накнаде од
продаје шумских дрвених сортимената у 2015. години,
број: 04/1-30-29/15 од 02.06.2015. године.
Члан 2.
Планом утрошка средстава од накнаде од продаје
шумских дрвених сортимената у 2015. години утвр

ђен је начин утрошка средстава у укупном износу од
46.532,01 КМ у сврху изградње, реконструкције и
одржавања инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима општине Модрича.
Члан 3.
На План утрошка средстава од накнаде од продаје
шумских дрвених сортимената који чини саставни дио ове одлуке дата је сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске, број 12.06.2-332-696/15 од 16.06.2015. године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-30-29-1/15
Датум: 28.08.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Крекић, с.р.

4.
На основу члана 43. став 1. тачка 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), члана 19. став (1) тачка 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12) и члана 56. став (1) алинеја 19. Статута
општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 7/14), Начелник општине Модрича, д о н о с и

О Д Л У К У
о давању сагласности на Статут ЈУ
„Културно-спортски центар“ Модрича
I
Даје се сагласност на Статут ЈУ „Културно-спортски центар“ Модрича, број 01-24/15 од 09.7.2015. године.
II
Статут је усвојио Управни одбор ЈУ „Културноспортски центар“ Модрича, на сједници одржаној дана
09.7.2015. године и исти је у складу са Законом о систему
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/97, 109/12).
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-48/15 		
Датум: 13.7.2015. године 		

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић, с.р.
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IV АКТИ СЕКРЕТАРА

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

ИСПРАВКУ
Закључка број: 01-022-92/15
од 12.06.2015. године
І
Упоређујући објављени текст Закључка број: 01022-92/15 од 12.06.2015. године („Службени гласник

општине Модрича“, број:4/15), са предложеним текстом
закључка, утврђено је да у тачки 2. недостаје алинеја 5.
која гласи: „Савјет за праћење израде Плана парцелације
за изградњу мале хидроелектране «Цијевна 7» на ријеци
Босни на територији општине Модрича допуњава се са
још два члана и то: Здравко Тодоровић и Мирсад Бахић.“
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Број: 07/1-022-92/15
Датум: 15.06.2015.год. 		

СЕКРЕТАР
Ђорђе Никић, с.р.

III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
1.

2.

ОГЛАС

ОГЛАС

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ на
основу рјешења број 05/8-372-24/15 од 14.08.2015. године, извршио је у регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број 01-56
упис оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Војводе Степе Степановића бр. 4 са
сљедећим подацима:
Модрича, ул. Војводе Степе Степановића бр. 4_са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште : Заједница за управљање зградом,
Модрича, ул. Војводе Степе Степановића бр.4
Оснивачи: 6 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 Стајић Нада, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ на
основу рјешења број 05/8-372-34/15 од 03.09.2015. године, извршио је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број 01-26 упис
промјене лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Гаврила
Принципа бр. 4-6, са сљедећим подацима:
Лице овлашћено за заступање је ХОЏИЋ МЕХИЋ
ЈАСМИНА, предсједник Управног одбора, која заступа
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник ШАРЧЕВИЋ РАТОМИР, предсјед
ник Управног одбора, брише се из регистра.

Број: 05/8-372-24/15
Дана: 14.08.2015. године
			
Службено лице органа
		
Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.

Број: 05/8-372-34/15
Дана: 03.09.2015. године
			
Службено лице органа
		
Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.
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1.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Ђорђе Никић, дипл. правн.
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: “ГРАФИЧАР” Добој

