Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
15. мај
Година XXVII - Број 4

2019. година
МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2019. годину
износи 50,00 КМ
Жиро-рачун:
КМ 562-011-00000062-61
Тел/факс: 053/810-185

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 18. став 2. Закона
о систему јавних служби (''Службени
гласник Републике Српске'', број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 8. Закона о
министарским, владиним и другим
именовањима
Републике
Српске
(''Службени гласник Републике Српске'',
број 41/03) и члана 37. Статута општине
Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 5/17), Скупштина
општине Модрича на 25. редовној
сједници одржаној дана 14.05.2019.
године, донијела је:
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за
избор и именовање директора Јавне
здравствене установе „Дом здравља“
Модрича
Члан 1.
Скупштина општине Модрича
расписује Јавни конкурс за избор и
именовање
директора
ЈЗУ
„Дом
здравља“ Модрича.

Члан 2.
Директор из члана 1. ове одлуке,
именује се на период од четири (4)
године, са могућношћу поновног
именовања.
Члан 3.
Кандидат за именовање на
упражњено мјесто из члана 1. ове одлуке
мора испуњавати сљедеће опште услове:
1. да је држављани Републке
Српске, односно БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да није отпуштени из државне
службе на било којем нивоу у Босни и
Херцеговини (било на нивоу државе или
ентитета) као резултат дисциплинске
мјере на било којем нивоу власти у
Републици Српској у периоду од три
године
прије
дана
објављивања
упражњене позиције,
4. да није осуђиван за кривично
дјело, на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за кажњива
дјела која га чине неподобним за
обављање послова на упражњеном
мјесту,
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5. да се на њега не односи члан IX
став 1. Устава Босне и Херцеговине.

року од седам (7) дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.

Члан 4.

Члан 7.

(1) Посебни услови које мора
испуњавати кандидат за именовање на
упражњено мјесто из члана 1. ове одлуке
утврђени су статутом јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Модрича.
(2) Посебни услови за избор
директора Јавне здравствене установе
„Дом Здравља“ Модрича су:
- да има завршен медицински или
стоматолошки
факултет
и
специјализацију из једне области
медицине или стоматологије или
завршен четворогодишњи студиј са
звањем дипломирани економиста или
дипломирани правник,
- да има најмање три (3) године
радног искуства у траженом степену
образовања, од чега најмање једна (1)
година на руководећем радном мјесту,
- да има способност организовања
и руковођења.

Комисија за избор има пет (5)
чланова од којих су три (3) члана
службеници Општинске управе, а два (2)
члана су спољни сарадници са утврђене
листе стручњака.
Члан 8.
Директора Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Модрича
именује Скупштина општине Модрича
након спроведеног јавног конкурса и
добијене сагласности министра здравља
и социјалне заштите.
Члан 9.
Све што није дефинисано овом
одлуком примјењиваће се одредбе
одговарајућих законских и подзаконксих
прописа.
Члан 10.

Члан 5.
(1) Јавни конкурс за избор и
именовање
директора
ЈЗУ
„Дом
здравља“ Модрича чини саставни дио
ове одлуке, а објавиће се у ''Службеном
гласнику Републике Српске'' и дневном
листу ''Глас Српске“.
(2) Рок за подношење пријавa на
Конкурс, из члана 1. ове одлуке, је 15
дана од дана посљедњег објављивања
Конкурса у једном од јавних гласила из
става 1. овог члана.
Члан 6.
Поступак спровођења Конкурса,
укључујући преглед приспјелих пријава,
интервју,
подношења
писаног
извјештаја, утврђивање ранг-листе и
предлагање кандидата, у складу са
законом извршиће комисија за избор
коју ће именовати Начелник општине у

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-56/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
________________________________

2.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Извода из записника са 24.
редовне сједнице, Скупштина општине
Модрича на 25. редовној сједници
одржаној дана 14.05.2019. године,
донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извод из записника са 24.

Сриједа, 15.мај 2019.
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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: 01-022-55/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
_______________________________

„Службеном
Модрича“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-57/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
_______________________________

4.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Извјештаја
о
раду
општинских инспекција за 2018. годину,
Скупштина општине Модрича на 25.
редовној сједници одржаној дана
14.05.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК

3.

I

На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања Плана годишњег утрошка
средстава од накнаде по основу продаје
шумских дрвних сортимената у 2019.
години, Скупштина општине Модрича
на 25. редовној сједници одржаној
14.05.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја
се
План
годишњег
утрошка средстава од накнаде по основу
продаје шумских дрвних сортимената у
2019. години.
II
План из тачке I, чини саставни
дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у

Усваја се Извјештај о раду
општинских инспекција за 2018. годину.
II
Извјештај из тачке
саставни дио овог закључка.

I чини

III
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-58/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
_______________________________

5.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), а након
разматрања
Извјештаја
о
раду
Правобранилаштва Републике Српске –
Сједиште замјеника у Добоју за период
од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
(општина
Модрича),
Скупштина
општине Модрича на 25. редовној
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II
Извјештај из тачке
саставни дио овог закључка.

I чини

I

III

Усваја се Извјештај о раду
Правобранилаштва Републике Српске –
Сједиште замјеника у Добоју за период
од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
(општина Модрича).

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

II
Извјештај из тачке
саставни дио овог закључка.

I,

чини

III
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-59/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
_______________________________

6.
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 2018. годину,
Скупштина општине Модрича на 25.
редовној сједници одржаној дана
14.05.2019. године, донијела је:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-60/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
_______________________________

7.
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 2018. годину, Скупштина
општине Модрича на 25. редовној
сједници одржаној дана 14.05.2019.
године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду
Општинске организације Црвеног крста
Модрича за 2018. годину.
II
Извјештај из тачке I чини саставни
дио овог закључка.
III

ЗАКЉУЧАК
I
Извјештај
о
Усваја
се
раду ЈУ Туристичка организација
„Модрича“ Модрича за 2018. годину.

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења,
а
биће
објављен
у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-61/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
_______________________________

Сриједа, 15.мај 2019.
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8.
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
2019. годину, Скупштина општине
Модрича на 25. редовној сједници
одржаној дана 14.05.2019. године,
донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја
се
Програм
рада
Општинске организације Црвеног крста
Модрича за 2019. 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: 01-022-62/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
_______________________________

9.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број
5/17),
Скупштина општине Модрича на 25.
редовној сједници одржаној дана
14.05.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Начелнику
општине Модрича да упути иницијативу
према Влади Републике Српске и ЈУ
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„Воде Српске“, да се у наредном
периоду очисти Западни латерални
канал.
Задњи пут је чишћен и уређиван
прије четири године. Током времена у
њему се накупило муља те је потребно
његово чишћење.
II
Западни латерални канал није
важан само за општину Модричу, ако би
дошло до његовог оштећења настали би
проблеми у већем дијелу Посавине.
III
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-54-2/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.05.2019. год Синиша Никић,с.р.
_______________________________
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2. Закључак о усвајању Извода из
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3. Закључак о усвајању Плана годишњег
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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

сриједа, 15.мај 2019.

