Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
05. септембар
Година XXVI - Број 8

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 50. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13,
106/15 и 3/16) и члана 37. Статута
општине Модрича ("Службени гласник
општине Модрича" број: 5/17 )
Скупштина општине Модрича је на 19.
редовној сједници одржаној дана
04.09.2018. године донијела
О Д Л У К У
о доношењу Регулационог плана
«Палас»
Члан 1.
Доноси се Регулациони план
«Палас» у Модричи, (у даљем тексту:
План).
Границе
простора
који
је
обухваћен Планом одређене су у
графичком дијелу елабората Плана.
Члан 2.
Елаборат Плана
састоји се
текстуалног и графичког дијела.

од

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Б) ТЕКСТУАЛНИ ДИО
1. УВОДНO ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
2.
СТАЊЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УРЕЂЕЊА
И
КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА
3. ПРОБЛЕМИ, МОГУЋНОСТИ И
ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА
И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
4. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА
И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Ц) ПРИЛОЗИ
Д) ТРОШКОВНИК
Е) ГРАФИЧКИ ДИО
КАРТЕ СТАЊА
КАРТА ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА
Ф) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ
РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА
Г) МИШЉЕЊЕ,
ПРИМЈЕДБЕ И
ОДГОВОРИ НА ПРИМЈЕДБЕ НА
НАЦРТ
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ПАЛАС“
НАКОН ЈАВНОГ УВИДА И ЈАВНЕ
РАСПРАВЕ
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Члан 3.
Елаборат Плана, израђен је у
Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања
Лука у августу 2018. године, у прилогу
је и саставни је дио ове одлуке.
Члан 4.
План се излаже на стални јавни
увид код општинског органа управе који
је надлежан за послове просторног
уређења.
О провођењу ове одлуке стараће
се орган из става 1. овог члана.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке,
престају да важе раније донесени
просторно-плански
документи
спроведбеног карактера, у дијелу у којем
нису у сагласности са Планом.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-98/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

2.
На основу члана 50. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13,
106/15 и 3/16) и члана 37. Статута
општине Модрича ("Службени гласник
општине Модрича" број: 5/17 )
Скупштина општине Модрича је на 19.
редовној сједници одржаној
дана
04.09.2018. године, донијела

О Д Л У К У
о доношењу измјена Регулационог
плана
«Модрича 2» у улици Доситеја
Обрадовића
Члан 1.
Доноси се измјена Регулационог
плана «Модрича 2» у улици Доситеја
Обрадовића, (у даљем тексту: План).
Границе
простора
који
је
обухваћен Планом одређене су у
графичком дијелу елабората Плана.
Члан 2.
Елаборат Плана
састоји се
текстуалног и графичког дијела.

од

I ТЕКСТУАЛНИ ДИО
A. УВОДНO ДИО
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
Ц. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Ч. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА
Ћ.
УРБАНИСТИЧКО
ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ
Д.
ПЛАНЕРСКИ
ПРЕДМЈЕР
И
ПРЕДРАЧУН УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
СПРОВЕДБЕНИ ПЛАН
II ГРАФИЧКИ ДИО
1. КАРТЕ СТАЊА
2. ИЗВОДИ ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
3. КАРТЕ ПЛАНИРАНО
Члан 3.
Елаборат Плана, израђен је у „Атриј“
д.о.о. Добој у августу 2018. године, у
прилогу је и саставни је дио ове одлуке.
Члан 4.
План се излаже на стални јавни
увид код општинског органа управе који
је надлежан за послове просторног
уређења. О провођењу ове одлуке
стараће се орган из става 1. овог члана.
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Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке,
престају да важе раније донесени
просторно-плански
документи
спроведбеног карактера, у дијелу у којем
нису у сагласности са Планом.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-99/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год
Синиша Никић,с.р.
________________________________

3.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича ("Службени гласник
општине Модрича" број: 5/17 ) а након
разматрања Одлуке о доношењу измјена
Регулационог плана «Модрича 2» у
улици Доситеја Обрадовића, Скупштина
општине Модрича је на 19. редовној
сједници одржаној
дана 04.09.2018.
године, донијела
ЗАКЉУЧАК
I
Да инвеститор објекта у обухвату
измјена Регулационог плана «Модрича
2» у улици Доситеја Обрадовића покуша
обезбиједити довољан број паркинг
мјеста.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-99-2/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год Синиша Никић,с.р.
________________________________
4.

Ha основу члана 8. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима
Републике
Српске
("Службени гласник Републике Српске",
број 41/03), члана и 81. и 82. Закона о
предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 79/15) и члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17) Скупштина
општине Модрича на својој 19. редовној
сједници одржаној 04.09.2018. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне
предшколске установе „Наша радост“
Модрича
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за
избор и именовање директора Јавне
предшколске установе „Наша радост“
Модрича и регулишу услови и поступак
именовања.
Члан 2.
(1)
За
директора
Јавне
предшколске установе може бити
именовано лице које испуњава опште и
посебне услове за именовање.
(2) Општи услови за кандидате су:
- да су држављани Републике
Српске или БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштени из државне
службе као резултат дисциплинске мјере
на било којем нивоу власти у Републици
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Српској у периоду од три године прије
дана објављивања упражњене позиције,
- да не служе казну изречену од
Међународног
суда
за
бившу
Југославију и да нису под оптужницом
тог суда, а да се нису повиновали налогу
да се пријаве пред Судом (члан IX 1.
Устава БиХ),
- да имају општу здравствену
способност.
(3) Посебни услови и критеријуми
за кандидате су:
- да има завршен први циклус
одговарајућег студијског програма или
еквивалент
потребан
за
рад
у
предшколским установама на пословима
васпитача или стручног сарадника,
- да има завршен први циклус
одговарајућег студијског програма или
еквивалент потребан за рад у васпитнообразовним установама на пословима
наставника или стручног сарадника, те
дипломирани правник и дипломирани
економиста,
- најмање пет (5) година радног
искуства у својој струци након стицања
високе стручне спреме,
- да није осуђиван правоснажном
пресудом на безусловну казну затвора и
да се против њега не води кривични
поступак.
Члан 3.
Директора јавне предшколске
установе именује и разрјешава оснивач
на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.
Члан 4.
(1) Јавни конкурс за избор и
именовање
директора
Јавне
предшколске установе „Наша радост“

Модрича, чини саставни дио ове одлуке,
а објавиће се у ''Службеном гласнику
Републике Српске'' и дневном листу
''Глас Српске“.
(2) Рок за подношење пријава на
конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана
од
дана
посљедњег
објављивања
конкурса у једном од наведених гласила
из става 1. овог члана.
Члан 5.
Поступак спровођења Конкурса,
укључујући преглед приспјелих пријава,
интервју и предлагање кандидата, у
складу са Законом извршиће комисија за
избор, коју ће именовати Начелник
општине у року од седам (7) дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Комисија за избор има пет
чланова од којих су три службеници
Општинске управе који посједују
стручно знање из области предшколског
васпитања и образовања а два члана су
са листе стручњака који познају ову
проблематику.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-100/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год Синиша Никић,с.р.
________________________________

5.
На основу члана 39. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник Републике Српске“ број 97/16),
члана 155. Закона о службеницима и
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намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), члана 37.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“ број 5/17),
Скупштина општине Модрича на својој
19. редовној сједници одржаној дана
04.09.2018. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о поништењу Јавног конкурса за
избор и именовање предсједника и два
члана Одбора за жалбе општине
Модрича
Члан 1.
Због
недовољног
броја
пријављених кандидата поништава се
Јавни Конкурс за избор и именовање
предсједника и два чланова Одбора за
жалбе општине Модрича број: 01-02278-2/18 од 19.06.2018. године, објављен у
дневном листу „Глас Српске“, издање од
04.07.2018. године и у „Службеном
гласнику Републике Српске“, број: 61/18
од 06.07.2018. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у
“Службеном
гласнику
општине
Модрича”, дневном листу „Глас Српске“
и у „Службеном гласнику Републике
Српске“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-101/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год Синиша Никић,с.р.
________________________________

6.
На основу члана 155. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе

(''Службени гласник Републике Српске'',
број 97/16), члана 37. Статута општине
Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број: 5/17), а у складу са
чланом 4. Одлуке о оснивању Одбора за
жалбе општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'', број: 2/14),
Скупштина општине Модрича, на 19.
редовној сједници, одржаној дана
04.09.2018. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о поновном расписивању јавног
конкурса за избор и именовање
предсједника и два члана Одбора за
жалбе општине Модрича
Члан 1.
Расписује се поновни јавни
конкурс за избор и именовање
предсједника и два члана Одбора за
жалбе општине Модрича и регулишу
услови и поступак именовања.
Члан 2.
(1) У Одбор за жалбе може бити
именовано лице која испуњава опште
услове за запошљавање у општинској
управи и посебне услове за именовање.
(2) Општи услови су:
1) да је држављанин Републике
Српске, односно Босне и Херцеговине,
2) да је старији од 18 година,
3) да има општу здравствену
способност,
4) да није осуђиван за кривично
дјело на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за кривично
дјело које га чини неподобним за
обављање послова у градској, односно
општинској управи,
5) да није отпуштен из државне
службе на основу дисциплинске мјере,
на било којем нивоу власти у БиХ (на
нивоу државе или ентитета), у периоду
од три године од дана објављивања
Јавног конкурса,
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6) да се на њих не односи члан IX
став I Устава БиХ.
(3) Посебни услови су:
1)
да
има
завршен
четворогодишњи студиј са звањем
дипломирани правник или први циклус
студија са звањем дипломирани правник
и остварених најмање 240 ECTS бодова
или еквивалент,
2) да има најмање пет година
радног искуства у траженом степену
образовања,
3) да има положен стручни испит
за рад у управи или положен правосудни
испит,
4) доказани резултати рада на
ранијим пословима и посједовање
организационих способности.
(4) За предсједника и члана
Одбора за жалбе не могу се именовати
лица запослена у општинској управи.
Члан 3.
(1) Предсједника и чланове
Одбора за жалбе именује скупштина
након спроведеног јавног конкурса, на
период од четири године, са могућношћу
поновног избора.
(2) Предсједник и чланови
Одбора за жалбе немају статус
службеника
и
намјештеника
у
општинској управи.
Члан 4.
(1) Поновни Јавни конкурс за
избор и именовање предсједника и два
члана Одбора за жалбе, чини сасавни
дио ове одлуке, а објавиће се у
''Службеном
гласнику
Републике
Српске'' и дневном листу ''Глас Српске“.
(2) Рок за подношење пријава на
конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана
од
дана
посљедњег
објављивања
конкурса у једном од наведених гласила
из става 1. овог члана.

Члан 5.
(1) Поступак избора кандидата
спровешће комисија за избор коју
именује Скупштина општине Модрича у
складу са Законом о службеницима и
намјештеницима у органима локалне
самоуправе.
(2) Задатак комисије је да, у року
од 30 дана од дана истека рока за
пријављивање
кандидата,
изврши
контролу испуњавања услова из јавног
конкурса за пријављене кандидате, обави
улазни интервју са кандидатима који
испуњавају услове конкурса, утврди
редосљед кандидата и свој приједлог
достави
предсједнику
Скупштине
општине.
Члан 6.
(1) Поступак именовања члана
Одбора за жалбе мора се окончати у
року од 30 дана од дана достављања
приједлога
комисије
за
избор
предсједнику Скупштине општине.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-102/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год Синиша Никић,с.р.
________________________________

7.
На основу члана 155. став 3.
Закона службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'',
број 97/16), члана 37. Статута општине
Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 5/17) и члана 4. Одлуке о
оснивању одбора за жалбе општине
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Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 2/14), Скупштина
општине Модрича на својој 19. редовној
сједници одржаној дана 04.09.2018.
године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
поновног Јавног конкурса за избор и
именовање предсједника и два члана
Одбора за жалбе општине Модрича
I
(1) У Комисију за спровођење
поновног Јавног конкурса за избор и
именовање предсједника и два члана
Одбора за жалбе општине Модрича
именују се:
1. Мирјана Горановић дипл. правник,
предсједник – из реда службеника
Општинске
управе,
2. Тања Стојановић дипл. правник, члан
– из реда службеника Општинске управе,
3. Бојан Видић дипл. правник, члан – са
листе
стручњака
коју
утврђује
Скупштина општине,
4. Данило Крстић дипл. инжењер ЗНР,
члан - са листе стручњака коју утврђује
Скупштина општине,
5. Марко Вукадин виша техничка школа,
члан - са листе стручњака коју утврђује
Скупштина општине.
(2) За секретара Комисије именује
се Олга Суботић.
II
Задатак комисије је да, у року од
30 дана од дана истека рока за
пријављивање
кандидата,
изврши
контролу испуњавања услова из јавног
конкурса за пријављене кандидате, обави
улазни интервју са кандидатима који
испуњавају услове конкурса, утврди
редосљед кандидата и свој приједлог
достави
предсједнику
Скупштине
општине.

III
Ово рјешење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-34/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год Синиша Никић,с.р.
________________________________

8.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извода из записника са 18.
редовне сједнице, Скупштина општине
Модрича на 19. редовној сједници
одржаној дана 04.09.2018. године,
донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извод из записника са 18.
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: 01-022-97/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год Синиша Никић,с.р.
________________________________
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9.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Информацијe о анализи
примјене Протокола о поступању и
сарадњи надлежних субјеката на
заштити жртава насиља у породици
потписан дана 11.09.2008. године,
Скупштина општине Модрича на 19.
редовној сједници одржаној дана
04.09.2018. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о
анализи
примјене
Протокола
о
поступању и сарадњи надлежних
субјеката на заштити жртава насиља у
породици потписан дана 11.09.2008.
године.
II
Именује се комисија коју чине:
- Душанка Лејић, представница
општинске управе,
- Гордана Видовић, представница
У.Г. „Будућност“ Модрича,
- Сандра Ђурић, представница ЈУ
Центра за социјални рад Модрича,
- Един Шабановић, представник
Полицијске станице Модрича,
- Сања Лендић, представница ЈУ
ОШ „Свети Сава“ Модрича,
Зорица
Васиљевић,
представница ЈУ ОШ „Сутјеска“
Модрича,
- Николина Симић, представница
ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича,
- Тања Цвијановић, представница
ЈЗУ Дом здравља Модрича,
- Мирела Пејић, представница
Центара за ментално здравље Модрича,
Винко
Миладиновић,
предсједник Основног суда Модрича,

да у року од 60 (шездесет) дана, од дана
ступања на снагу овог Закључка сачини
нови Протокол о поступању у
случајевима насиља у породици на
подручју општине Модрича, који ће
између осталог да садржи:
а) Начин поступања субјеката
заштите који у складу са одредбама
Закона о заштити од насиља у породици
пружају заштиту, подршку и помоћ
жртвама насиља у породици, без обзира
на то да ли је против учиниоца покренут
кривични или прекршајни поступак,
б) Облике и начин сарадње и
размјене
потребних
податка
и
информација између субјеката заштите,
в) Завршне одредбе којима се
прописује поступање субјеката заштите
у складу са активностима овог
Протокола.
III
У
име
општине
Модрича
Протокол ће потписати Начелник
општине Модрича а у име Субјеката
заштите од насилничког понашања
представници Полицијске станице, ЈУ
Центра за социјални рад, ЈЗУ Дом
здравља, Центара за ментално здравље,
Основног суда, ЈУ ОШ „Свети Сава“, ЈУ
ОШ „Сутјеска“, ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“
и У.Г. „Будућност“ Модрича.
IV
Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-103/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.09.2018.год Синиша Никић,с.р.
________________________________
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.

На основу члана 59. став (1) тачка
12) Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 97/16),
члана 19. став (1) тачка 2) Закона о
систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 68/07,
109/12), и члана 68. став (1) алинеја 13)
Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича» број 5/17),
Начелник општине Модрича д о н о с и

гласник Републике Српске“, бр. 68/07,
109/12), и члана 68. став (1) алинеја 13)
Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича» број 5/17),
Начелник општине Модрича д о н о с и
О Д Л У К У
о давању сагласности на Измјене и
допуне Статута Јавне предшколске
установе „Наша радост“ Модрича
I

О Д Л У К У
о давању сагласности на Правилник о
измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ
Туристичка организација „Модрича“
Модрича
I
Даје се сагласност на Правилник
о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста у ЈУ
Туристичака организација „Модрича“
Модрича, бр. 09/18 од 18.7.2018. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-79/18
НАЧЕЛНИК
Датум: 27.8.2018. год Младен Крекић, с.р.
________________________________
2.

На основу члана 59. став (1) тачка
12) Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 97/16),
члана 19. став (1) тачка 2) Закона о
систему јавних служби („Службени

Даје се сагласност на Измјене и
допуне Статута Јавне предшколске
установе „Наша радост“ Модрича, бр.
01-351/2018 од 06.6.2018. године.
II
Измјене и допуне Статута је
донио Управни одбор ЈПУ „Наша
радост“ Модрича на сједници од
05.6.2018. године и исти је у складу са
одредбама Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 79/15).
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-67/18
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.6.2018. год Младен Крекић, с.р.
________________________________

3.
На основу члана 59. став 1. тачка
21.
Закона
о
локалној
самоуправи,(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана
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68. став 1. тачка 24. Статута општине
Модрича, („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), и члана 18. Одлуке
о допунским правима бораца, породица
погинулих бораца и ратних војних
инвалида
–
Пречишћен
текст,
(„Службени гласник општине Модрича“,
број: 3/11), Начелник општине Модрича,
доноси

ОД Л У К У

о одобравању средстава
за исплату накнаде за набавку
уџбеника
I
Одобрава се исплата накнаде за
набавку уџбеника ученицима основних
и средњих школа у школској 2018./2019.
години, дјеци РВИ од I-IV категорије,
као и накнада ученицима основних и
средњих школа чији су родитељи РВИ
од V–X категорије инвалидности, а који
имају на школовању троје и више
дјеце.
II
Исплата накнаде за уџбенике за
сваког ученика износи 100,00 КМ
(стотину КМ).
III
Одјељење за финансије општине
Модрича
извршити
ће
исплату
одобрених средстава из буџета на основу
спискова ученика, сачињених од стране
Одјељења
за
брорачко-инвалидску
заштиту и опште послове.
Прилог ове одлуке је списак
ученика основних и средњих школа
дјеце РВИ од I-IV категорије, (21
ученик), и РВИ од V–X категорије
инвалидности
(26 ученика), што је
укупна исплата за 47 ученика.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-56-23/18
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.8.2018. год Младен Крекић, с.р.
________________________________
4.

На основу члана 59. Став 1.
алинеја 18. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана
68.став 1. алинеја 20. Статута општине
Модрича, („ Службени гласник општине
Модрича“ број: 5/17), члана 9. Одлуке о
допунским правима бораца,породица
погинулих бораца и ратних војних
инвалида – Пречишћен текст, ( „
Службени гласник општине Модрича“,
број: 3/11), Начелник општине Модрича,
доноси
ОДЛУКУ
о стамбеном збрињавању бораца I
категорије ВРС
I
Одобрава се неповратна новчана
помоћ у иносу од 20.000,00 КМ, за
стамбено збрињавање бораца ВРС прве
категорије који су у фази градње куће у
2018. години, која ће се додијелити на
приједлог
мјесних
борачких
организација.
II
Право на новчану помоћ имају
борци ВРС прве категорије који су у
фази градње куће, и стамбено су
незбринути, а које чињенице ће утврдити
Мјесне борачке организације и Стамбена
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комисија за борачко-инвалидску заштиту
општине Модрича.
За додјелу неповратних новчаних
средстава биће расписан јавни конкурс,
како би се лица из тачке један ове
Одлуке могла пријавити у мјесној
борачкој организацији и остварити
право.
III
Приједлог
лица
за
додјелу
новчаних средстава доставити ће
Борачка организација општине Модрича,
а Стамбена комисија за борачкоинвалидску заштиту општине Модрича
ће на терену утврдити чињенице и
предложити износе средстава на основу
утврђених потреба и могућности
општине Модрича.
Предсједништво
борачке
организације ће дати своју сагласност на
предложене
кандидате
и
висину
неповратне новчане помоћи за сваког
појединачно.
IV
Одјељење за финансије општине
Модрича
извршити
ће
исплату
одобрених средстава најкасније у року
60 дана од дана пријема рјешења.
V
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „ Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-372-14/18
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.8.2018. год Младен Крекић, с.р.
________________________________
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III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
1.
Одјељење за просторно уређење,
стамбено – комуналне послове и
екологију Модрича, Видовданска бр. 1,
на основу рјешења број: 05/8-372-10/18
од 02.07.2018. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу
број 01-7 упис промјене назива
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Модрича, ул Трг Немањића
бр. 2. и бр. 5. и Милоша Црњанског бр.
3. Нови назив заједнице је „ЗАЈЕДНИЦА
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича,
ул. Трг Немањића бр. 1. и бр. 5. и
Милоша Црњанског бр. 9. и сједиште
Модрича, ул. Трг Немањића бр. 1. и бр.
5. и Милоша Црњанског бр. 9. Промјене
лица
овлашћеног
за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ Модрича, ул. Трг Немањића
бр. 1. и бр. 5. и Милоша Црњанског бр.
9. са сљедећим подацима:
Лице овлашћено за заступање је
Кафеџић Бесима, предсједник Управног
одбора,
који
заступа
заједницу
самостално и без ограничења. Ранији
заступник Турсић Хамдија, предсједник
Управног одбора, брише се из Регистра.
Број: 05/8-372-10/18
Дана: 02.07.2018. године
Службено лице органа
Јован Мишић, дипл. инж. грађ
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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

