Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
21. мај
Година XXVI - Број 5

2018. година
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2018. годину
износи 50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00000062-61
Тел/факс: 053/810-185

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 3. став (1) тачка
1) и 3) Закона о превозу у друмском
саобраћају
Републике
Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
брoj: 47/17), члана 39. став (2) тачка 2)
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
брoj: 97/16),члана 37. став (2) тачка 2)
Статута општине Модрича („Службени
гласник Општине Модрича“, број: 05/17)
и Мишљења Министарства саобраћаја и
веза Бања Лука, број: 13.03/345-589/18
од 02.04.2018. године, Скупштина
општине Модрича, на својој 17. редовној
сједници одржаној 16.05.2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
о jaвном превозу лица и ствари у
друмском саобраћају
на подручју општине Модрича
Члан 1.
Одлукомо jaвном превозу лица и
ствари у друмском саобраћају на
подручју општине Модрича (у даљем
тексту: Одлука) уређујe се: начин,
организација и услови за вршење јавног
превоза
лица
и
ствари, превоз

запрежним
возилима,
самарицама,
пољопривредним
машинама,
мотоциклима
и
мотоциклима
са
приколицом, трициклима на моторни и
други погон.
Члан 2.
(1) Превозник је правно лице или
предузетник који посједује одговарајућу
лиценцу превозника и обавља превоз
лица, односно ствари.
(2) Општи услови за вршење
превоза лица и ствари стичу се
регистрацијом дјелатности превоза лица
и ствари у друмском саобраћају код
надлежног регистрационог суда, или
надлежног органа општине Модрича, у
складу са прописима о регистрацији
предузетника.
(3)
Посебни
услови
које
превозник мора да испуни ради стицања
права
на
одговарајућу
лиценцу
превозника, извод из лиценце и
легитимацију за возача, прописани су
Законом о превозу у друмском
саобраћају
Републике
Српске
и
подзаконским актима из ове области.
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Члан 3.
(1) Аутобуси који припадају
једном превознику, а служе за обављање
градског и приградског превоза, морају
да буду једнообразно обојени или да
имају други карактеристичан знак
распознавања са јасно и видљиво
означеним улазом и излазом са вањске
стране.
(2) Аутобус којим се врши превоз
мора бити чист и провјетрен, са
постављеним корпама или кесама за
отпатке.
(3) У унутрашњости возила
морају бити истакнуте важније одредбе о
реду у возилу, прва два предња мјеста за
сједење, морају бити одређена и
обиљежена за инвалиде, труднице и
особе са малом дјецом, ознаке улазних и
излазних врата и казне за путнике
затечене без одговарајућих возних
карата и слично.
(4) Ако то техничке могућности
дозвољавају у унутрашњости аутобуса
може да буде истакнут цјеновник услуга,
графичка карта са мрежом линија и ред
вожње за линију на којој се врши превоз.
(5) У зимском периоду и у дане
када је вањска температура нижа од 10о
С, аутобус прије изласка на линију мора
бити загријан, а у току рада нормално
загријаван.
(6) Унутрашњост аутобуса – ноћу
и условима смањене видљивости, мора
бити освијетљена.
Члан 4.
(1) Аутобус којим се врши
линијски превоз лица означава се
релацијском таблом у доњем десном
углу предњег вјетробранског стакла са
назнаком аутобуске линије, крајњих и
најмање једне од успутних аутобуских
станица, односно аутобуских стајалишта
или са уграђеним механизмима за
означавање аутобуске линије.
(2) Када се аутобусом не врши
редован линијски превоз или се не
примају путници на предњој страни
возила поставља се одговарајућа ознака
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„ВАНРЕДНА ВОЖЊА“, „ЗА ГАРАЖУ“,
„У КВАРУ“.
Члан 5.
(1) Превозник има право да
возила, опрему, возне карте и елементе
информативног система
који су у
његовом власништву, користи за
истицање рекламних порука, у складу са
законом и прописима који регулишу
област рекламирања.
(2) Рекламне поруке, превозник
може истицати само на начин који не
ремети основну функцију возила, и да не
угрожава безбједност саобраћаја.
(3) Превозник, рекламне поруке
на возилима, може истицати и на
лименим
и
пластичним
вањским
површинама возила.
Члан 6.
(1) Превозник је дужан да
обезбиједи превоз ручног пртљага
истовремено са превозом путника коме
ручни пртљаг припада.
(2) Шта се сматра ручним
пртљагом и за који пртљаг се плаћа
односно не плаћа посебна накнада за
превоз одлучује превозник у складу са
својим правилником.
Члан 7.
(1) Посаду возила чини возач или
возач и кондуктер у зависности од
организације наплате превоза.
(2) За вријеме рада, посада
аутобуса и друго саобраћајно особље
превозника – дужни су да се према
путницима односе са дужном пажњом и
предусретљивошћу.
(3) Посада аутобуса дужна је да
посједује
једнообразну
одјећу
и
истакнуту идентификациону ознаку.
(4) Посада возила је дужна да
опомене путника који поступа противно
одредбама из члана 11.ове Одлуке, а
уколико и поред опомене путник настави
или изврши неку од забрањених радњи,
посада возила позваће путника да
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напусти возило.
Члан 8.
Превозник је дужан у случају
квара
на
возилу,
обезбиједити
путницима превоз до одредишта другим
возилом, без куповине нове возне карте.
Члан 9.
(1) Лице које се превози у
аутобусу јавног линијског превоза,
дужно је да посједује возну карту коју је
обавезно да покаже на захтјев
овлашћеног лица.
(2) Уколико путник не посједује
одговарајућу возну карту, односно
одбије да је покаже, дужан је да
овлашћеном лицу превозника пружи
податке о свом идентитету.
(3) Ако се лице затекне у возилу
без возне карте, овлашћено лице
превозника ће исту наплатити на начин
регулисан актима превозника.
Члан 10.
(1) Путник у возилу смије заузети
само једно сједало.
(2) У сваком возилу, прва два
предња десна мјеста за сједење, морају
бити одређена и обиљежена за инвалиде
и труднице.
(3) Лица са инвалидитетом,
слијепа и слабовида лица и њихови
пратиоци, старији и очигледно болесни
путници, труднице и особе са малом
дјецом, имају предност код уласка у
возило и заузимања мјеста за сједење.
Члан 11.
Путницима је забрањено сљедеће:
1)
Ометање посаде, или другог
овлашћеног лица у возилу, у обављању
службе,
2)
бацање отпадака, или на други
начин загађивање и уништавање возила,
3)
бацање отпадака или других
предмета из возила,
4)
употребљавање, без потребе,
справа за кочење и сигналних уређаја,
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5)
оштећивање натписних плоча,
обавјештења, реклама и слично,
6) задржавање у дијелу возила гдје се
омета или отежава правилан распоред
путника у возилу, односно размјена
путника,
7) ускакање или искакање из возила
кадаје оно у покрету и
8) насилно отварање или затварање врата
на возилу.
Члан 12.
(1) Ствари нађене у возилу
предају се посади возила која је дужна да
налазачу изда потврду у којој ће уписати
име и презиме, односно назив
превозника, број линије, регистарски
број возила, вријеме проналаска ствари,
опис ствари и име и презиме налазача.
(2) Ако се за вријеме вожње не
јави власник нађене ствари, посада
возила којој су исте предате, дужна је
одмах по завршетку вожње предати
служби превозника.
(3) Превозник је дужан да нађене
ствари преда у року од три дана
Полицијској станици Модрича.
(4) Са нађеним стварима –
предметима
поступаће
се
према
прописима о нађеним стварима.
Члан 13.
(1) Усклађивање и регистрацију
реда вожње у линијском превозу лица на
територији општине Модрича, врши
надлежни орган општине.
(2) Усклађивање и регистрација
редова вожње обавезно се врши једном
годишње.
(3) Поступак усклађивања и
регистрације реда вожње покреће се
посредством јавног огласа објављеног у
средствима јавног информисања и на
интернет страници општинске управе
Модрича најкасније до 1. фебруара за
текућу годину.
(4) Поступак усклађивања и
регистрације рeдова вожње сматра се
окончаним
доношењем
коначног
рјешења о регистрацији реда вожње,
најкасније до 31. маја за текућу годину.
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(5) Ред вожње у линијском
превозу лица региструје се на период од
пет година.
(6) Рјешење о регистрацији реда
вожње и овјерен ред вожње доставља се
превознику.
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(1) Аутобуско стајалиште је дио
површине
пута
намијењен
за
заустављање аутобуса ради уласка и
изласка путника и које је обиљежено
саобраћајним знаком.
(2) Површина - која се користи за
улазак или излазак путника из возила,
мора бити изван коловозa
(3) Надлежни орган општине
Модрича својом одлуком одређује
аутобуска стајалишта која се користе за
одређену врсту линијског превоза, а иста
се објављује у „Службеном гласнику
општине Модрича“.

(2) Возач не смије напуштати
возило док се у њему налазе путници,
као и док не прекине рад мотора, и укочи
возило.
(3) Прије заустављања возила на
стајалишту, возач возила је дужан да
благовремено објави назив стајалишта.
(4) На почетним и крајњим
стајалиштима, возач возила је дужан да,
у случају временских неприлика (киша,
снијег, велика хладноћа или врућина),
омогући путницима улазак у возило
одмах након његовог пристајања.
(5) Возач не смије да задржава
аутобус на пролазним стајалиштима
дуже од времена које је потребно за
улазак и излазак путника.
(6) У случају прекида саобраћаја
возач је дужан путницима омогућити
излаз на најближем стајалишту или на
другом безбједном мјесту, како би
путници могли у најкраћем времену
наставити вожњу.

Члан 15.

Члан 17.

(1) Аутобуско стајалиште могу да
користе само превозници који у реду
вожње
имају
уписано,
односно
регистровано то стајалиште.
(2) Улазак и излазак путника у
линијском превозу лица на територији
општине Модрича, врши се само на
означеним, регистрованим и уписаним у
ред вожње стајалиштима.
(3) Возач је дужан да возило
зауставља на свим регистрованим
стајалиштима на линији, и да,приликом
заустављања, отвори сва врата.
(4) Изузетно, возило се не мора
зауставити на стајалишту ако у возилу
нема слободних мјеста, иако возач
утврди да у возилу нема путника који на
том стајалишту желе изаћи, нити
путника на стајалишту.

На подручју општине Модрича
није дозвољено вршити јавни превоз
лица и ствари запрежним возилима,
самарицама,
пољопривредним
машинама, мотоциклима и мотоциклима
са приколицом, трициклима на моторни
и други погон.

Члан 14.

Члан 16.
(1) Возач не смије покренути
возило док се не увјери да је завршен
излаз и улаз путника, и да су сва врата
затворена.

Члан 18.
Надзор над спровођењем ове
Одлуке врши саобраћајни инспектор, као
и Комунална полиција.
Члан 19.
(1) Новчаном казном од 500 КМ
до 1.500 КМ казниће се за прекршај
правно лице, ако:
1) аутобус којим се врши јавни
превоз лица неиспуњава услове одређене
одредбама члана 3,
2) аутобус којим се врши јавни
превоз лица није означен у складу са
чланом 4,
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3) истиче рекламне поруке
супротно одредбама члана 5,
4)
врши
превоз
супротно
одредбама члана 6,
5) у случају квара на возилу
поступи супротно члану 8,
6) са изгубљеним и заборављеним
стварима поступа супротно одредбама
члана 12,
7)
врши
превоз
супротно
одредбама члана 15, и
8)
врши
превоз
супротно
одредбама члана 16.
(2) За прекршаје из става (1) овог
члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу, новчаном казном у износу
од 100 КМ до 300 КМ.
Члан 20.
Новчаном казном од 400 КМ до
1.200 КМ казниће се за прекршај
самостални предузетник, ако:
1) аутобус којим се врши јавни
превоз лица неиспуњава услове одређене
одредбама члана 3,
2) аутобус којим се врши јавни
превоз лица није означен у складу са
чланом 4,
3) истиче рекламне поруке
супротно одредбама члана 5,
4)
врши
превоз
супротно
одредбама члана 6,
5) у случају квара на возилу
поступи супротно члану 8,
6) са изгубљеним и заборављеним
стварима поступа супротно одредбама
члана 12,
7)
врши
превоз
супротно
одредбама члана 15, и
8)
врши
превоз
супротно
одредбама члана 16.
Члан 21.
Новчаном казном од 50 KM до
150 КМ казниће се за прекршај возач,
односно члан посаде возила, ако:
1) за вријеме рада, поступа
супротно одредбама члана 7,
2) са изгубљеним и заборављеним
стварима поступа супротно одредбама
члана 12,
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3) не заустави возило на
регистрованом стајалишту (члан 15.) и
4)
врши
превоз
супротно
одредбама члана 16.
Члан 22.
Новчаном казном од 50 КМ
казниће се за прекршај физичко лице путник, ако:
1) поступа супротно одредбама
члана 9,
2) поступа супротно одредбама
члана 10. и
3) учини неку од забрањених
радњи наведених у члану 11.
Члан 23.
Новчаном казном од 500 КМ
казниће се за прекршај правно лице и
одговорно лице у правном лицу,
самостални предузетник и физичко лице,
ако поступи супротно члану 17.
Члан 24.
Начелник општине Модрича
донијеће Правилник којим ће регулисати
начин,
критеријуме
и
поступак
усклађивања и регистрације редова
вожње, најкасније у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 25.
Даном ступања на снагу ове
одлуке престаје да важи Одлука о јавном
превозу лица и ствари на подручју
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број: 8/09).
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана,
од
дана
објављивања
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-55/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________
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2.
На основу члана 39. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 22. Закона о стварним правима
("Службени гласник Републике Српске",
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15),
члана 37. Статута општине Модрича
("Службени гласник општине Модрича",
број 5/17) и члана 149. Пословника о
раду Скупштине општине Модрича
("Службени гласник општине Модрича",
број
6/17),
Скупштина
општине
Модрича, на 17. редовној сједници,
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је
О Д Л У К У
о пословним просторима у својини
општине Модрича
и почетној цијени закупнине

II – РАСПОЛАГАЊЕ
Члан 4.
Општина располаже пословним
просторима тако што их може отуђити,
извршити замјену, дати у закуп или на
привремено коришћење без накнаде у
складу са релевантним законским
прописима, као и по одредбама ове
одлуке.
Члан 5.
Одлуку о продаји, замјени и
издавању у закуп или на привремено
коришћење без накнаде пословних
простора доноси Скупштина општине (у
даљем тексту: Скупштина) на приједлог
Начелника општине (у даљем тексту:
Начелник).
Члан 6.

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Пословни простори могу се дати
на привремено коришћење без накнаде:

Члан 1.

а) органима, установама и
организацијама чији је оснивач
Република
Српска
или
Скупштина,
б) хуманитарним организацијама;
в) организацијама из области
културе, спорта, социјалне заштите и
заштите околине;
г) у другим случајевима, када за
то постоји интерес Општине.

Овом одлуком прописују се
услови и критеријуми за давање
пословних зграда, дијелова зграда,
односно пословног простора, гаража и
других објеката (у даљем тексту:
пословни простор) у својини Општине
Модрича (у даљем тексту: Општина), на
привремено коришћење без накнаде или
у закуп.
Члан 2.
Корисници пословних простора
из претходног члана могу исте
користити само у сврху обављања своје
дјелатности и не могу их издавати у
подзакуп.
Члан 3.
Одјељење Општинске управе
Модрича – надлежно за стамбене
послове, дужно је ажурно водити
евиденције о пословним просторима у
својини Општине и вршити контролу
коришћења најмање једном годишње.

За оцјену оправданости давања
пословних простора на привремено
коришћење без накнаде удружењима и
организацијама из претходног става
тачка в. прописују се сљедећи
критеријуми:
а) број година активног дјеловања;
б) број чланова или волонтера;
в) активности усмјерене према
већем броју корисника;
г) остварена признања и награде;
д)
претходно
реализовани
пројекти и активности и
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ђ)
могућност
ангажовања
сопствених средстава за функционисање
организације и одржавање додијељеног
простора.

Општини по основу закупа и комуналне
накнаде, неће се разматрати.

Члан 7.

Пословни простори дају се у
закуп на одређено вријеме до десет (10)
година, уз могућност продужења рока, и
могућност скраћивања рока у случају
непоштовања ове одлуке.

Одлуку
о
привременом
коришћењу пословних простора из
претходног члана, доноси Скупштина и
истом се утврђује и вријеме трајања
привременог коришћења, које не може
бити дуже од 20 (двадесет) година.
Члан 8.
Овлашћује се Начелник да може
путем непосредне погодбе - без
лицитације,
по
почетној
цијени
закупнине, дати у закуп пословне
просторе:
а) органима, установама и
организацијама чији је оснивач
Република
Српска
или
Скупштина;
б) хуманитарним организацијама;
в) организацијама из области
културе, спорта, социјалне заштите и
заштите околине;
г) у другим случајевима, када за
то постоји интерес Општине.
Члан 9.
Пословни простори дају се у
закуп путем јавног оглашавања по
поступку, критеријумима и мјерилима,
утврђеним правилником који доноси
Начелник.
Члан 10.
Начелник именује комисију за
провођење поступка по јавном огласу.
Члан 11.
Пријаве на оглас физичких и
правних лица која нису у цјелости
измирила доспјеле обавезе према

Члан 12.

Члан 13.
Права и обавезе Општине и
закупца, као и корисника, регулишу се
уговором, који у име Општине,
закључује Начелник и исти се нотарски
обрађује.
III – ЗАКУПНИНА
Члан 14.
Почетна
цијена
закупнине
утврђује се према зони у којој се
пословни простор налази а у складу са
Одлуком о уређењу простора и
грађевинском земљишту и плаћа се по м²
пословног простора, мјесечно и то:
I зона.................................... 7,00 КМ/м²
II зона...................................... 6,00 КМ/м²
III зона ..................................... 4,00 КМ/м²
IV зона .................................... 3,00 КМ/м²
V, VI зона и ван зоне ............. 1,00 КМ/м²
Члан 15.
(1) Почетна цијена закупнине за
пословне просторије које се налазе у
јавним склоништима или дијелови
зграде као што су (подрум и сл), као и
привремени објекти (монтажни), износи
50% од почетне цијене закупнине из
претходног члана.
(2) Почетна цијена закупнине за
гараже износи 5,00 КМ/м² .
(3) Почетна цијена закупнине за
дијелове зграда као што је кров и
кровови износи 4% од почетне цијене
закупнине из члана 14. ове одлуке.
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IV– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Рок за доношење правилника из
члана 9. ове одлуке је 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Модрича.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-56/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

3.

На основу члана 348. став 3.
тачка д. Закона о стварним правима
("Службени гласник Републике Српске",
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 8. став 1. тачка д. Одлуке о
уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник општине
Модрича“, број: 4/16) и члана 37. став 2.
тачка 13. Статута општине Модрича
("Службени гласник општине Модрича",
број 5/17), Скупштина општине Модрича
на 17. сједници одржаној дана
16.05.2018. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о продаји непокретности путем
непосредне погодбе ради
комплетирања грађевинске честице
Члан 1.
Продајe се путем непосредне
погодбе непокретност означена као к.ч.
3142/56 – Канал, остало неплодно
земљиште, уписано у п.л. број: 377/1820
за КО Модрича, површине 349 м² посјед Скупштине општине Модрича са
дијелом 1/1, а што по старом премјеру
одговара
к.ч.
1073/68-Канал,остало
неплодно земљиште,површине 349 м²
уписано у ЗК уложак број: 5693 за КО
Модрича – власништво општине
Модрича са дијелом 1/1, а ради
комплетирања грађевинске парцеле

Понедељак, 21. мај 2018.

означене као 1165/71 к.о. Модрича,
власништво Јевтић Илије из Копривне, у
складу са важећим Регулационим
планом „Модрича 2“ - Измјена
регулационог плана „Модрича 2“ – Алфа
(„Службени гласник општине Модрича“,
број: 11/17).
Члан 2.
Некретнина назначена у члану 1.
продаје се по цијени од 24.430,00 КМ,
што је одређено налазом и мишљењем
вјештака грађевинско архитектонске
струке.
Члан 3.
Даје се сагласност Начелнику
општине Модрича, а у његовом
одсуству, замјенику начелника, да по
основу ове одлуке и предходно
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске
закључи купопродајни уговор о продаји
непокретности из члана 1. oве одлуке,
којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе уговорних страна.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
Гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-58/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

4.
На основу члана 348. став 3. тачка
д. Закона о стварним правима
("Службени гласник Републике Српске",
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15),
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 8. став 1. тачка д. Одлуке о
уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник општине
Модрича“, број: 4/16) и члана 37. став 2.
тачка 13. Статута општине Модрича
("Службени гласник општине Модрича",
број 5/17), Скупштина општине Модрича
на својој 17. редовној сједници одржаној
16.05.2018. године, д о н о с и
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

Члан 1.
Продајe се путем непосредне
погодбе непокретност означена као к.ч.
1776/25 – двориште, површине 28 м² и
к.ч. 1791/7- двориште, површине 32 м²,
све уписано у п.л. број: 377/1822 за к.о.
Модрича, - посјед Скупштине општине
Модрича са дијелом 1/1, а што по старом
премјеру одговара к.ч. 10/1640 - занатски
центар,двориште , површине 28 м² и к.ч.
10/1639 - парк,двориште , површине 32
м² уписано у ЗК уложак број: 5693 за
к.о. Модрича– власништво Општине
Модрича са дијелом 1/1, а ради
комплетирања грађевинске парцеле
означене као к.ч. 1778 (стари број:
10/303) к.о. Модрича, власништво
Саиловић (Симо) Боже из Модриче, у
складу
са
Регулационим
планом
„Тржница“
(„Службени
гласник
општине Модрича број: 5/10 и 3/14)
Члан 2.
Некретнине назначене у члану 1.
продају се по цијени од укупно 4.800,00
КМ(словима:четирихиљадеиосамстотина
конвертибилних
марака),
што
је
одређено
налазом
и
мишљењем
вјештака грађевинско архитектонске
струке.
Члан 3.
Даје се сагласност Начелнику
општине Модрича,односно у његовој
одсутности замјенику начелника, да по
основу ове одлуке и предходно
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва Републике Српске
закључи купопродајни уговор о продаји
непокретности из члана 1. oве одлуке,
којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе уговорних страна.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-59/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.

5.

На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Одлуке
о
продаји
непокретности
путем
непосредне
погодбе ради комплетирања грађевинске
честице, Скупштина општине Модрича
на својој 17. редовној сједници одржаној
16.05.2018. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Задужије
се
одјељење
за
просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију, да приликом
ревизије Регулационог плана „Тржница“
(„Службени гласник општине Модрича“
број: 5/10 и 3/14) унесе измјену усвојену
у Одлуци о продаји непокретности
путем
непосредне
погодбе
ради
комплетирања грађевинске честице број:
01-022-59/18 од 16.05.2018. године
(„Службени гласник општине Модрича“
број: 5/18).
II
Овај закључак ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-59-2/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

6.

На основу члана 39. став 2. тачка
13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13.
Статута општине Модрича ("Службени
гласник општине Модрича", број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 17.
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редовној сједници одржаној 16.05.2018.
године, донијела је:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на
успостављање права службености
I
Даје се сагласност
на
успостављање
права
стварне
службености за подземно полагање
електроенергетских 10кV и 0,4кV водова
на к.ч. 2370 к.о. Модрича који би се
прикључили на објекат будуће трафо
станице
и
успостављање
права
службености пролаза преко парцела
означених као к.ч. 2370 и к.ч. 1800/1 к.о.
Модрича, инвеститору ЗП ''ЕЛЕКТРО
ДОБОЈ“ А.Д. Добој , РЈ Модрича.

Понедељак, 21. мај 2018.

се службеност уписати у земљишним
књигама на земљишту из тачке I ове
одлуке као послужном добру у корист
повласног добра.
За закључење уговора у име
Општине
Модрича
овлашћује
се
Начелник општине, односно, у његовој
одсутности, замјеник начелника.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-60/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

7.

К.ч. број: 2370 и к.ч. 1800/1
уписане су у посједовни лист број:
377/1810 к.о. Модрича – посјед
Скупштине општине Модрича са
дијелом 1/1, што по старом премјеру
одговара к.ч. број: 8/172 и к.ч. број:
8/171, уписане у з.к. уложак број 3824
к.о. Модрича власништво Општине
Модрича са дијелом 1/1.

На основу члана 39. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16)
и члана 37. Статута општине Модрича
("Службени гласник општине Модрича",
број 5/17) Скупштина општине Модрича
на својој 17. редовној сједници одржаној
дана 16.05.2018. године, доноси

II

ОДЛУКУ
о проглашењу лицитације
безуспјешном

Приликом извођења радова на
подземном
полагању
електроенергетских 10 кV и 0,4кV
водова као и приликом приступа објекту
у току одржавања, све радове је
потребно изводити тако да не ометају
функционисање сусједних објеката и
земљишта на којем се изводе радови и
које се користи за одржавање, те након
кориштења вратити у првобитно стање.
III
За службеност из тачке I ове
одлуке, инвеститор неће платити
накнаду.

Члан 1.
Проглашава
се
безуспјешном
лицитација расписана на основу Одлуке
о давању у закуп градског грађевинског
земљишта за постављање рекламних
паноа која је објављена у „Службеном
гласнику општине Модрича“, број: 7/16.
Члан 2.

IV

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
Гласнику општине Модрича".

Између Општине Модрича и
инвеститора нотарски ће се обрадити
уговор, по претходној сагласности
Правобранилаштва РС, којим ће се
уредити сва права и обавезе од значаја за
потписнике уговора, а на основу ког ће

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-61/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

Понедељак, 21.мај 2018.
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8.
На основу члана 16. став 1. Закона
о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 37. став 2. тачка
34.
Статута
општине
Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број:
5/17),
Скупштина
општине
Модрича на 17. редовној сједници
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу два члана Управног
одбора Јавне предшколске установе
„Наша радост“ Модрича
1. Разрјешавају се дужности два
члана
Управног
одбора
Јавне
предшколске установе „Наша радост“
Модрича, због истека мандата на који су
бирани:
1)
МИЛКА
МИЋИЋ
–
представник стручног особља,
2)
ЖЕЉКА
МИШИЋ
–
представник Савјета родитеља.
2. Разрјешење се врши са
16.05.2018. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине
Модрича
број:
01-111-10/14
од
31.01.2014. године, именовани су
чланови
Управног
одбора
Јавне
предшколске установе „Наша радост“
Модрича и то Милка Мићић –
представник стручног особља и Жељка
Мишић – представник Савјета родитеља,
на период од 4 (четири) године.
Како је именованим истекао
мандат у трајању од четири године на
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који су именовани, неопходно је исте
разријешити дужности.
На основу напријед наведеног,
Скупштина општине Модрича је на 17.
сједници одржаној 16.05.2018. године
донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је
коначно и против њега се не може
уложити жалба, али се може тужбом
покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју у року од 30 дана од дана
пријема овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-21/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

9.

На основу члана 16. став 1. и 6.
Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37.
Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'', број 5/17) и
приједлога Начелника општине број: 02022-16-6/18 од 03.05.2018. године,
Скупштина општине Модрича, на 17.
редовној сједници одржаној 16.05.2018.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању два члана Управног
одбора Јавне предшколске установе
„Наша радост“ Модрича
1. За чланове Управног одбора
Јавне предшколске установе „Наша
радост“ Модрича, почев од 16.05.2018.
године именују се:
1) Милка Мићић из Модриче,
васпитач у предшколској установи - из
реда представника стручног вијећа
Предшколске установе и
2) Александра Радић из Модрича,
виша стручна спрема, економиста - из
реда представника Савјета родитеља.
2. Чланови Управног одбора из
тачке 1. овог рјешења именују се на
период од 4 (четири) године.
3. Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у
''Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
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Образложење
Скупштина општине Модрича, на
петнаестој редовној сједници одржаној
дана 20.02.2018. године, донијела је
Одлуку о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање два члана
Управног одбора ЈПУ „Наша радост“
Модрича, и то један члан представник
Савјета родитеља и један члан
представник
стручног
вијећа
Предшколске установе, број: 01-02216/18.
Јавни конкурс објављен је у
дневном листу „Глас Српске“ дана
27.02.2018. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' број: 20/18
дана 09.03.2018. године. Поступак по
Јавном конкурсу спровела је Комисија за
избор коју је именовао Начелник
општине рјешењем број: 02-111-14/18 од
29.03.2018. године, у складу са чланом 9.
Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
По расписаном Јавном конкурсу
благовремено су се пријавила два
кандидата и то: Милка Мићић из реда
представника
стручног
вијећа
Предшколске установе и Александра
Радић из реда представника Савјета
родитеља, за исте је утврђено да
испуњавају опште и посебне услове
конкурса, и са истима је дана 13.04.2018.
године Комисија за избор обавила
интервју и извршила оцјену кандидата.
Након обављеног интервјуа и
оцјене кандидата Комисија је сачинила
Извјештај о спроведеном поступку по
јавном конкурсу и исти доставила
Начелнику општине као законом
овлаштеном
предлагачу
чланова
управних одбора.
Начелник општине је сходно
достављеном Извјештају, а на основу
члана 16. став. 6. Закона о систему
јавних служби, утврдио Приједлог
рјешења о именовању чланова Управног
одбора - представника стручног вијећа
Предшколске установе и представника
Савјета
родитеља,
и
предложио
Скупштини доношење истог.
На основу напријед наведеног
Скупштина општине Модрича је на 17.
редовној сједници одржаној дана
16.05.2018. године донијела рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је
коначно и против истог не може се

Понедељак, 21. мај 2018.

уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у
Добоју у року од 30 дана од дана
достављања овог рјешења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-22/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

10.

На основу члана 37. став 2.
алинеја 23. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“
број: 5/17) и члана 59. Пословника о
раду Скупштине општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“
број:
6/17),
Скупштина
општине
Модрича на 17. редовној сједници
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу два члана Одбора за
Етички кодекс мандатног сазива
2016-2020. године
I
Дејан
Дујковић
и
Сања
Цвијановић, разрјешавају се дужности
чланова Одбора за Етички кодекс
Скупштине
општине
Модрича
мандатног сазива 2016-2020. године.
II
Разрјешење
16.05.2018. године

се

врши

са

III
Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
гласнику
општине
„Службеном
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-23/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

11.

На основу члана 37. став 2.
алинеја 23. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“
број: 5/17) и члана 59. Пословника о

Понедељак, 21.мај 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

раду Скупштине општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“
број:
6/17),
Скупштина
општине
Модрича на 17. редовној сједници
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу једног члана Савјета за
спорт
мандатног сазива 2016-2020. године
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I
Ново Благојевић и Милан
(Мирко) Мишић именују се за чланове
Одбора за Етички кодекс Скупштине
општине Модрича.
II
Именовани чланови бирају се на
мандатни период Скупштине општине
која их је изабрала, почев од 16.05.2018.
године.

I

III

САВО
БАМБУЛОВИЋ,
разрјешава се дужности члана Савјета за
спорт Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2016-2020. године.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
"Службеном
гласнику
општине
Модрича".

II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-25/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

Разрјешење
16.05.2018. године.

се

врши

са

13.
III
Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-24/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

12.

На основу члана 37. став 2.
алинеја 23. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“
број: 5/17) и чланова 49. став 4. и 50.
став 1. и 3. Пословника о раду
Скупштине
општине
Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“
број:
6/17),
Скупштина
општине
Модрича на 17. редовној сједници
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању два члана Одбора за
Етички кодекс мандатног сазива
2016-2020. године

На основу члана 37. став 2.
алинеја 23. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“
број: 5/17) и чланова 49. став 4. и 50.
став 1. и 3. Пословника о раду
Скупштине
општине
Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“
број:
6/17),
Скупштина
општине
Модрича на 17. редовној сједници
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању једног члана Савјета за
спорт мандатног сазива
2016-2020. године
I
Јеротије Јанковић именује се за
члана Савјета за спорт Скупштине
општине Модрича.
II
Именовани члан бира се на
мандатни период Скупштине општине
која га је изабрала, почев од 16.05.2018.
године.
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III

ЗАКЉУЧАК

Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
"Службеном
гласнику
општине
Модрича".

I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-26/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

14.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извода из записника са 16.
редовне сједнице, Скупштина општине
Модрича на 17. редовној сједници
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извод из записника са 16.
редовне сједнице Скупштине општине
Модрича.
II
Извод из записника из тачке I чини
саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-53/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

15.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извјештаја о раду Начелника
општине за 2017. годину, Скупштина
општине Модрича на 17. редовној
сједници одржаној дана 16.05.2018.
године, донијела је:

Усваја се Извјештај о раду
Начелника општине за 2017. годину.
II
Извјештај из тачке I чини саставни
дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-54/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

16.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Информације
о
раду
друштвених организација и удружења
грађана у 2017. години, Скупштина
општине Модрича на 17. редовној
сједници одржаној дана 16.05.2018.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду
друштвених организација и удружења
грађана у 2017. години.
II
Информација из тачке
саставни дио овог закључка.

I

чини
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III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-62/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

17.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Информације
о
стипендирању студената на подручју
општине Модрича, Скупштина општине
Модрича на 17. редовној сједници
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је:

за социјални рад Модрича за 2017.
годину, Скупштина општине Модрича
на 17. редовној сједници одржаној дана
16.05.2018. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ
Центар за социјални рад Модрича за
2017. годину.
II
Извјештај из тачке I чини саставни
дио овог закључка.

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

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата
се
Информација
о
стипендирању студената на подручју
општине Модрича.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-64/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

19.

II
Информација из тачке
саставни дио овог закључка.
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I чини

III
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-63/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

18.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извјештаја о раду ЈУ Центар

На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извјештаја о раду ЈУ
Туристичка организација „Модрича“
Модрича за 2017. годину, Скупштина
општине Модрича на 17. редовној
сједници одржаној дана 16.05.2018.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ
Туристичка организација „Модрича“
Модрича за 2017. годину.
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II
Извјештај из тачке I чини саставни
дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.

21.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Програма рада Општинске
организације Црвеног крста Модрича за
2018. годину, Скупштина општине
Модрича на 17. редовној сједници
одржаној дана 16.05.2018. године,
донијела је:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-65/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

20.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Извјештаја
о
раду
Општинске организације Црвеног крста
Модрича за 2017. годину, Скупштина
општине Модрича на 17. редовној
сједници одржаној дана 16.05.2018.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду
Општинске организације Црвеног крста
Модрича за 2017. годину.
II
Извјештај из тачке I чини саставни
дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-66/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

Понедељак, 21. мај 2018.

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Општинске
организације Црвеног крста Модрича за
2018. годину.
II
Програм из тачке I чини саставни
дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-67/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

22.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Информације о стању јавне
безбједности на подручју општине
Модрича у 2017. години, Скупштина
општине Модрича на 17. редовној
сједници одржаној дана 16.05.2018.
године, донијела је:

Понедељак, 21.мај 2018.
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ЗАКЉУЧАК
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ЗАКЉУЧАК

I

I

Прихвата се Информација о стању
јавне безбједности на подручју општине
Модрича у 2017. години.

Прихвата се Информација о стању
безбједности саобраћаја на подручју
општине Модрича у 2017. години.

II

II

Информација из тачке
саставни дио овог закључка.

I чини

Информација из тачке
саставни дио овог закључка.

I чини

III
III
Убудуће Информација о стању јавне
безбједности и Информација о стању
безбједности саобраћаја на подручју
општине Модрича да се разматрају као
једна тачка дневног реда под називом:
„Информација
о
стању
јавне
безбједности на подручју општине
Модрича“.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-68/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

23.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Информације о стању
безбједности саобраћаја на подручју
општине Модрича у 2017. години,
Скупштина општине Модрича на 17.
редовној сједници одржаној дана
16.05.2018. године, донијела је:

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-69/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.05.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________
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Понедељак, 21. мај 2018.

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

Одјељење за просторно уређење,
стамбено - комуналне послове и
екологију Модрича, Видовданска 1, на
основу рјешења број: 05/8-372-4/18 од
17.04.2018. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу
број 01-62 упис оснивања ЗАЈЕДНИЦА
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ,
Модрича, ул. Светосавска бр. 32.
“КОЦКА“, ул. Светосавска бр. 32 са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за
управљање зградом, Модрича, ул.
Светосавска бр. 32. „КОЦКА“.
Оснивач: 8 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 СТАНИЋ ЦВИЈЕТА,
предсједник Скупштине, самостално и
без ограничења.
Број: 05/8-372-4/18
Дана: 17.04.2018. године
Службено лице органа
Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.
________________________________
2.

Одјељење за просторно уређење,
стамбено - комуналне послове и
екологију Модрича, Видовданска 1, на
основу рјешења број: 05/8-372-9/18 од
22.05.2018. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу
број 01-58 упис промјене лица
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ,

Модрича, ул. Светосавска бр. 110. са
сљедећим подацима:
Лице овлашћено за заступање је ИЛИЋ
ЈОВИЦА, предсједник Управног одбора
Зеједнице, који заступа заједницу
самостално и без ограничења. Ранији
заступник ЦВИЈАНОВИЋ СЛАВКО,
предсједник Управног одбора Заједнице,
брише се из регистра.
Број: 05/8-372-9/18
Дана: 22.05.2018. године
Службено лице органа
Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.

Понедељак, 21.мај 2018.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Александра Ђурић, дипл. правник
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА

