Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
31. децембар
Година XXVII - Број 10

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 39. став 2. тачка 21.
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и
36/19), члана 37. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича»,
број: 5/17) и члана 31. Пословника о раду
Скупштине општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича», број: 6/17),
Скупштина општине Модрича на 31.
редовној сједници одржаној 27.12.2019.
године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности потпредсједника
Скупштине општине Модрича
1. Велибор Цвијић из Модриче,
разрјешава се дужности потпредсједника
Скупштине
општине
Модрича
са
13.12.2019. године, због избора за
предсједника скупштине.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Модрича''.

Образложење
На 30. редовној сједници Скупштине
општине
Модрича
одржаној
дана
13.12.2019. године, Велибор Цвијић
изабран је за предсједника скупштине.
До
избора
за
предсједника
скупштине, Велибор Цвијић обављао је
дужност
потпредсједника
Скупштине
општине Модрича.
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи прописано је да
Скупштина општине бира и разрјешава
предсједника
скупштине
општине,
потпредсједника
скупштине
општине,
замјеника начелника општине, секретара
скупштине општине и чланове сталних и
повремених радних тијела скупштине.
На основу напријед наведеног,
Комисија за избор и именовање на сједници
одржаној 26.12.2019. године, утврдила је
приједлог рјешења као у диспозитиву и
Скупштини
општине
предложила
доношење истог.
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Скупштина општине Модрича је на
31. редовној сједници одржаној дана
27.12.2019. године донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не
може се уложити жалба, али се може у року
од 30 дана од дана достављања, тужбом
покренути управни спор пред Окружним
судом у Добоју
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: : 01-111-61/19
Датум: 27.12.2019. год Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

2.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Рјешења
о
разрјешењу
дужности
потпредсједника
Скупштине
општине
Модрича, Скупштина општине Модрича на
31. редовној сједници одржаној дана
27.12.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Политичке странке, клубови одборника
одборници
своје
приједлоге
за
и
потпредсједника Скупштине општине, да
доставе Комисији за избор и именовање
најкасније до 31.01.2020. године, како би се
на вријеме спровела процедура и
обезбиједили технички услови избора
потпредсједника за сједницу скупштине.
II
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: : 01-022-141-1/19
Датум: 27.12.2019. год Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

3.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извода из записника са 30. редовне
сједнице, Скупштина општине Модрича на
31. редовној сједници одржаној дана
27.12.2019. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извод из записника са 30.
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: : 01-022-141/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

4.
На основу члана 2.12. став 5.
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, 18/13, 7/14 и 31/16), а у
вези са чланом 9. Упутства о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова
изборне
комисије
основне
изборне
јединице у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“ број 29/18 и
36/19), Рјешења Централне изборне
комисије БиХ о давању сагласности на
разрјешење члана ОИК-а број: 06-1-07-1433/19 од 12.12.2019. године и члана 37.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“ број: 5/17),

Уторак, 31.децембар 2019.
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Скупштина општине Модрича на својој 31.
редовној
сједници
одржаној
дана
27.12.2019. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији разрјешења члана
Општинске изборне комисије Модрича
I
Верификује
се
Бахрудина Мехића, члана
изборне комисије Модрича.

разрјешење
Општинске

II
Мандат члану Општинске изборне
комисије Модрича Бахрудину Мехићу
престаје дана 12.12.2019. године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: : 01-111-62/19
Датум: 27.12.2019. год Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

5.
На основу члана 37. Статута
општине Модрича («Службени гласник
општине Модрича», број: 5/17) и члана 143.
Пословника о раду Скупштине општине
Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број: 6/17), Скупштина општине
Модрича на
31. редовној сједници
одржаној дана 27.12.2019. године, доноси
ПРОГРАМ
РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МОДРИЧА ЗА 2020. ГОДИНУ
I УВОДНИ ДИО
Програм рада Скупштине општине
Модрича за 2020. годину је основа за
благовремено
планирање
сједница
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Скупштине и њених радних тијела.
Поред питања наведених у овом
Програму,
Скупштина
општине
ће
на приједлог овлаштених предлагача,
разматрати и друга питања која буду
произилазила из закона и других прописа,
као и питања која се у свакодневној
активности општинских органа појаве као
актуелна, те питања која покрену
одборници или грађани, а из надлежности
су Скупштине општине, што Програм рада
чини отвореним.
Ради
остварења
програмских
задатака, Скупштина ће доносити Одлуке и
друга општа акта у складу са законом и
Статутом општине.
Начелник
општине
и
други
предлагачи материјала, као и обрађивачи
материјала, дужни су да се придржавају
утврђених рокова и одговорни су за
благовремену, квалитетну и стручну
припрему материјала, као и за законитост
поднесених приједлога аката.
Радна тијела Скупштине дужна су
свако у оквиру својих надлежности
одређене Пословником о раду Скупштине
општине Модрича прије разматрања
Скупштине општине Модрича, размотрити
свако питање садржано у Програму рада и
своје приједлоге и мишљења доставити
Скупштини општине.
У
складу
са
закоснким
и
статутарним овлашћењима Скупштина ће
на својим сједницама вршити изборе и
именовања и рјешавати друга питања
везана за остваривање кадровске политике.
Термини
одржавања
сједница
Скупштине општине утврђиваће се у
складу са одредбама Пословника о раду
Скупштине општине Модрича.
У даљњем тексту, обрађен је садржај
Програма који садржи конкретна питања
која ће Скупштина размотрити, временски
интервал - исказан по тромјесечјима и
носиоци
припрема
обрађивачима
појединих тема.
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САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА
Програм рада Скупштине општине сачињен је по тромјесечјима.

ПРВО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине.
Предлагач: Предсједник Скупштине општине.
2. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Обрађивач: Општинска управа и Стручна служба Скупштине општине и Начелника
општине.
Предлагач: Начелник општине.
3. ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА БОРАЦА, ПОРОДИЦА
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА У 2019. ГОДИНИ,
СА ОСВРТОМ НА МАТЕРИЈАЛНО ИЗДВАЈАЊЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
Предлагач: Начелник општине.

4. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У
2019. ГОДИНИ
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
Разматра: Комисија за буџет и финансије, Савјет за привреду и развој и Савјет за
урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности.
Предлагач: Начелник општине.
5. ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
Разматра: Комисија за буџет и финансије, Савјет за привреду и развој и Савјет за
урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности.
Предлагач: Начелник општине.
6. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И ДЈЕЛОВАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2019. ГОДИНИ.

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
Разматра: Одбор за безбједност заједнице.

Предлагач: Начелник општине
7. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКИХ ИНСПЕКЦИЈА У 2019. ГОДИНИ

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за
просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
Разматра: Одбор за безбједност заједнице.
Предлагач: Начелник општине

8. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Обрађивач: Одјељење комуналне полиције.
Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне
дјелатности и Одбор за безбједност заједнице.

Предлагач: Начелник општине
О АКТИВНОСТИМА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - ПЈ МОДРИЧА У 2020.
ГОДИНИ

9. ИНФОРМАЦИЈА

Обрађивач: РГУ – Подручна јединица Модрича.
Разматра: Савјет за урбанистичко, планирање грађење и комуналне
дјелатности.
Предлагач: РГУ – Подручна јединица Модрича.

10. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ ЦЕНТAР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МОДРИЧА ЗА 2019.
ГОДИНУ

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Модрича.
Разматра: Савјет за здравствену и социјалну заштиту.
Предлагач: ЈУ Центар за социјални рад Модрича.

Уторак, 31.децембар 2019.
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11. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈП СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2019. ГОДИНУ
Обрађивач: ЈП Српски културни центар.
Разматра: Савјет за културу и образовање.
Предлагач: ЈП Српски културни центар.

12. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ КУЛТУРНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЗА 2019. ГОДИНУ
Обрађивач: ЈУ Културно спортски центар.
Разматра: Савјет за спорт и Савјет за културу и образовање.
Предлагач: ЈУ Културно спортски центар.
13. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА МОДРИЧА ЗА 2019. ГОДИНУ

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља.
Разматра: Савјет за здравствену и социјалну заштиту.

Предлагач: ЈЗУ Дом здравља.
14. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈЗУ „АПОТЕКА“ МОДРИЧА ЗА 2019. ГОДИНУ

Обрађивач: ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
Разматра: Савјет за здравствену и социјалну заштиту.

Предлагач: ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
О РАДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
МОДРИЧА ЗА 2019. ГОДИНУ

15. ИЗВЈЕШТАЈ

ВАТРОГАСНЕ

ЈЕДИНИЦЕ

Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица Модрича.
Разматра: Одбор за безбједност заједнице.
Предлагач: Начелник општине.

16. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА
2019. ГОДИНУ

Обрађивач: Развојна агенција општине Модрича.

Разматра: Савјет за привреду и развој.
Предлагач: Развојна агенција општине Модрича.
17. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „МОДРИЧА“
МОДРИЧА ЗА 2019. ГОДИНУ

Обрађивач: Туристичка организација општине Модрича.
Разматра: Савјет за привреду и развој.
Предлагач: Туристичка организација општине Модрича.

18. ИНФОРМАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА У 2019. ГОДИНИ

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Разматра: Савјет за развој пољопривреде и села, водопривреде и шумарства,
Савјет за здравствену и социјалну заштиту и Одбор за заштиту природних
добара и животне средине.

Предлагач:Начелник општине.
19. ИНФОРМАЦИЈА О ОДНОСИМА СА ЈАВНОШЋУ И ИНФОРМИСАЊУ
ГРАЂАНА.

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
Разматра: Савјет за културу и образовање
Предлагач: Начелник општине

20. ИЗВЈЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ УТРОШКУ НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД

НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ЗА
2019. ГОДИНУ
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Разматра: Комисија за буџет и финансије.
Предлагач: Начелник општине
21. ПРИЈЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА
ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
ЗА 2020.ГОДИНУ
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Разматра: Комисија за буџет и финансије.
Предлагач: Начелник општине
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22. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА У 2020. ГОДИНИ
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Разматра: Савјет за привреду и развој
Предлагач: Начелник општине
23. ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
Разматра: Комисија за прописе и Савјет за урбанистичко планирање, грађење и
комуналне дјелатности.
Предлагач: Начелник општине.
24. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
РЕИНТЕГРАЦИЈУ БХ ДРЖАВЉАНА КОЈИ СЕ ВРАЋАЈУ ПО ОСНОВУ
СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА
ПЕРИОД 2019.-2022. ГОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Разматра: Савјет за здравствену и социјалну заштиту.
Предлагач: Начелник општине
25. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН РЕНТЕ
Обрађивач: Одјељење за прост. уређење, стамб. комуналне послове и екологију.
Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности

и Комисија за прописе.

Предлагач: Начелник општине.

26. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Обрађивач: Одјељење комуналне полиције.
Разматра: Комисија за прописе и Савјет за урбанистичко планирање, грађење
и комуналне дјелатности.
Предлагач: Начелник општине
ДРУГО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1. ИНФОРМАЦИЈА

О СТАЊУ ЈАВНЕ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА У 2019. ГОДИНИ

БЕЗБЈЕДНОСТИ

НА

ПОДРУЧЈУ

Обрађивач: Полицијска станица Модрича.
Разматра: Одбор за безбједност заједнице.
Предлагач: Полицијска станица Модрича.

2. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2019. ГОДИНУ
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије.
Предлагач: Начелник општине

3. ИЗВЈЕШТАЈ О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019.
ГОДИНИ

Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије.

Предлагач: Начелник општине
4. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Разматра: Савјет за културу и образовање.
Предлагач: Начелник општине
О СТИПЕНДИРАЊУ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

5. ИНФОРМАЦИЈА

СТУДЕНАТА

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

НА

ПОДРУЧЈУ

Уторак, 31.децембар 2019.
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Разматра: Савјет за културу и образовање и Савјет за питање младих.
Предлагач: Начелник општине

6. ИНФОРМАЦИЈА О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
(ОБУХВАТОМ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА)

Обрађивач: Пореска управа – Подручни центар Добој – Подручна јединица
Модрича, РГУ Баља Лука – Подручна јединица Модрича у координацији
Одјељења за финансије општине Модрича.
Разматра: Комисија за буџет и финансије.

Предлагач: Начелник општине
7. ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА У 2019. ГОДИНИ

СТРАТЕГИЈЕ

РАЗВОЈА

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Разматра: Савјет за привреду и развој

8.

9.

10.

11.

12.

Предлагач: Начелник општине.
ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА У ПРОСТОРУ
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
Разматра: Комисија за буџет и финансије и Савјет за урбанистичко планирање,
грађење и комуналне дјелатности.
Предлагач: Начелник општине.
ОДЛУКА О РЕВИЗИЈИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „МОДРИЧА 2“
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
Разматра: Комисија за прописе и Савјет за урбанистичко планирање, грађење и
комуналне дјелатности.
Предлагач: Начелник општине.
ОДЛУКА О РЕВИЗИЈИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ТРЖНИЦА“
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију.
Разматра: Комисија за прописе и Савјет за урбанистичко планирање, грађење и
комуналне дјелатности.
Предлагач: Начелник општине.
ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА
Обрађивач: Одсјек стручне службе скупштине општине.
Разматра: Комисија за награде и признања и Комисија за прописе.
Предлагач: Комисија за награде и признања.
ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У 2019.
ГОДИНИ

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Разматра: Савјет за питања младих
Предлагач: Начелник општине

ТРЕЋЕ ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА ПЕРИОД
01.01. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије.

Предлагач: Начелник општине
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У
ПЕРИОДУ 01.01. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије.
Предлагач: Начелник општине
3. ИЗВЈЕШТАЈ О УПИСУ УЧЕНИКА У ОСНОВНЕ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У
ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ, СА ОСВРТОМ НА УСПЈЕХ УЧЕНИКА,
СТАЊЕ
КАДРОВА,
МАТЕРИЈАЛНИ
ПОЛОЖАЈ
ШКОЛА
И
ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОДРУЧНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА

2. ИЗВЈЕШТАЈ

Обрађивач: ОШ «Сутјеска», ОШ «Свети Сава» и СШЦ «Јован Цвијић».
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Разматра: Савјет за културу и образовање.
Предлагач: ОШ «Сутјеска», ОШ «Свети Сава» и СШЦ «Јован Цвијић».

4. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈПУ „НАША РАДОСТ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
Обрађивач: ЈПУ „НАША РАДОСТ“ Модрича
Разматра: Савјет за културу и образовање.
Предлагач: ЈПУ „Наша Радост“ Модрича

5. ПРОГРАМ РАДА ЈПУ „НАША РАДОСТ“ ЗА 2020. ГОДИНУ
Обрађивач: ЈПУ „НАША РАДОСТ“ Модрича
Разматра: Савјет за културу и образовање.
Предлагач: ЈПУ „Наша Радост“ Модрича

ЧЕТВРТО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2020.
ГОДИНУ

Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије и Комисија за прописе.
Предлагач: Начелник општине

2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2020. ГОДИНУ
Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије и Комисија за прописе.
Предлагач: Начелник општине
3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2021. ГОДИНУ

Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије и Комисија за прописе.

Предлагач: Начелник општине
4. ОДЛУКА О ИЗВРШЕЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА
2020. ГОДИНУ

Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије и Комисија за прописе.

Предлагач: Начелник општине
5. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2021. ГОДИНУ

Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије и Комисија за прописе.

Предлагач: Начелник општине
6. ОДЛУКА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2021. ГОДИНУ

Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије и Комисија за прописе.
Предлагач: Начелник општине

7. ОДЛУКА О ПОРЕСКОЈ СТОПИ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
2021. ГОДИНУ

Обрађивач: Одјељење за финансије.
Разматра: Комисија за буџет и финансије, Комисија за прописе и Савјет за
урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатнос.
Предлагач: Начелник општине
8. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
МОДРИЧА
Обрађивач: Одјељење за прост. уређење, стамб. комуналне послове и екологију.
Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатнос и
Комисија за прописе.
Предлагач: Начелник општине
9. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН РЕНТЕ
Обрађивач: Одјељење за прост. уређење, стамб. комуналне послове и екологију.
Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне дјелатности

и Комисија за прописе.

Предлагач: Начелник општине.
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10. ОДЛУКА О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и
екологију.
Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне
дјелатности и Комисија за прописе.
Предлагач: Начелник општине.
11. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „МОДРИЧА 1“

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и
екологију.
Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне
дјелатности и Комисија за прописе.

Предлагач: Начелник општине.
12. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ПРЕДУЗЕТНИЧКА
ЗОНА“

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и
екологију.
Разматра: Савјет за урбанистичко планирање, грађење и комуналне
дјелатности и Комисија за прописе.

Предлагач: Начелник општине.
13. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ СПОРТА У ОПШТИНИ МОДРИЧА
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Разматра: Савјет за спорт
Предлагач: Начелник општине
14. ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2021. ГОДИНУ
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине.
Предлагач: Предсједник Скупштине општине.
15. ПРОГРАМ РАДА ЈУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МОДРИЧА ЗА 2021.
ГОДИНУ

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад.
Разматра: Савјет за здравствену и социјалну заштиту.

16.

17.

18.

19.

20.

Предлагач: ЈУ Центар за социјални рад
ПРОГРАМ РАДА ЈП СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МОДРИЧА ЗА 2021.
ГОДИНУ
Обрађивач: ЈП Српски културни центар.
Разматра: Савјет за културу и образовање.
Предлагач: ЈП Српски културни центар.
ПРОГРАМ РАДА ЈУ КУЛТУРНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР МОДРИЧА ЗА 2021.
ГОДИНУ
Обрађивач: ЈУ Културно спортски центар.
Разматра: Савјет за спорт и Савјет за културу и образовање.
Предлагач: ЈУ Културно спортски центар
ПРОГРАМ РАДА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА МОДРИЧА ЗА 2021. ГОДИНУ
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља.
Разматра: Савјет за здравствену и социјалну заштиту.
Предлагач: ЈЗУ Дом здравља
ПРОГРАМ РАДА ЈЗУ „АПОТЕКА“ МОДРИЧА ЗА 2021. ГОДИНУ
Обрађивач: ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
Разматра: Савјет за здравствену и социјалну заштиту.
Предлагач: ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
ПРОГРАМ РАДА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ МОДРИЧА
ЗА 2021. ГОДИНУ
Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица Модрича.
Разматра: Одбор за безбједност заједнице.
Предлагач: Начелник општине
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21. ПРОГРАМ РАДА ЈУ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2021.
ГОДИНУ
Обрађивач: Развојна агенција општине Модрича.
Разматра: Савјет за привреду и развој.
Предлагач: Развојна агенција општине Модрича.
22. ПРОГРАМ РАДА ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „МОДРИЧА“ ЗА 2021.
ГОДИНУ
Обрађивач: Туристичка организација општине Модрича.
Разматра: Савјет за привреду и развој.
Предлагач: Туристичка организација општине Модрича.

III
МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ПРОГРАМА РАДА
Због правовремене припреме и
извршења овим програмом предвиђених
материјала, обрађивачи скупштинских
материјала одређени за припрему по овом
програму, дужни су да се придржавају
одређених рокова.
Обавеза свих носилаца активности и
задатака при реализацији овог програма је:

да материјали буду стручно
обрађени и припремљени у довољном броју
примјерака са јасно назначеним и
образложеним разлозима и циљевима,
писани језички и граматички јасним
ријечима, уз појашњење свих стручних
израза;

да материјале претходно
доставе на разматрање овлаштеном
предлагачу, а након тога, у случају да то
буде потребно, са извршеним исправкама,
измјенама и допунама, најкасније десет
дана прије предвиђеног рока одржавања
сједнице скупштине, доставе материјале у
писаној и електронској форми Одсјеку
стручне службе Скупштине општине ради
благовремене доставе материјала за
засједање Скупштине општине Модрича.
Општинска
управа
и
друге
организације дужни су своје програме рада
усагласити са задацима утврђеним овим
програмом, а у случају немогућности
остваривања одређених рокова, о томе
писмено обавјестити Скупштину општине.
Овај програм ће се након његовог
усвајања доставити свим носиоцима
активности и задатака, и објавити у
Службеном гласнику општине Модрича.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: : 01-022-142/19
Датум: 27.12.2019. год Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

6.
На основу члана 31. и члана 35.
Закона о буџетском систему Републике
Српске («Службени гласник Републике
Српске», број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)
и члана 37. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича»,
број 5/17), Скупштина општине Модрича
на својој 31. редовној сједници одржаној
дана 27.12.2019. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
за 2019. годину
Члан 1.
Скупштина општине Модрича усваја
Ребаланс буџета општине Модрича за 2019.
годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс
буџета општине Модрича за 2019. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

Уторак, 31.децембар 2019.
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ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ ‐ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски
код

Опис

1

2

Буџет
2019.

Ребаланс
2019.

Индекс
(4/3)
5
6
1.099.500 111
386.000 105
136
145.000
145.000 136
115
75.000
75.000 115
0
0

Разлика

3

4

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
710000
Порески приходи
713000
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
714000
Порези на имовину
714100 Порези на имовину
714200 Порези на насљеђе и поклоне
714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције
715000
Порези на промет производа и услуга
715100 Порези на промет производа
715200 Порези на промет услуга
715300 Акцизе
717000
Индиректни порези прикупљени преко УИО
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО ‐ збирно
719000
Остали порески приходи
719100 Остали порески приходи
720000
Непорески приходи
721000
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика
721200 Приходи од закупа и ренте
721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте
721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове
722000
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
722100 Административне накнаде и таксе
722300 Комуналне накнаде и таксе
722400 Накнаде по разним основама
722500 Приходи од пружања јавних услуга
723000
Новчане казне
723100 Новчане казне
729000
Остали непорески приходи
729100 Остали непорески приходи
730000
Грантови
731000
Грантови
731200 Грантови из земље
780000
Трансфери између или унутар јединица власти
787000
Трансфери између различитих јединица власти
787200 Трансфери од ентитета
787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе

9.762.600
7.511.000
400.000
400.000
510.000
510.000
0
0
0
0
0
0
6.600.000
6.600.000
1.000
1.000
1.751.600
240.100
230.000
100
10.000
1.340.000
130.000
215.000
435.000
560.000
1.500
1.500
170.000
170.000
0
0
0
500.000
500.000
500.000
0

10.862.100
7.897.000
545.000
545.000
585.000
585.000
0
0
42.000
1.000
0
41.000
6.700.000
6.700.000
25.000
25.000
2.141.600
415.100
405.000
100
10.000
1.635.000
125.000
260.000
770.000
480.000
1.500
1.500
90.000
90.000
41.000
41.000
41.000
782.500
782.500
782.000
500

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
810000
Примици за нефинансијску имовину
811000
Примици за произведену сталну имовину
811100 Примици за зграде и објекте
811200 Примици за постројења и опрему
813000
Примици за непроизведену сталну имовину
813100 Примици за земљиште
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

12.400
34.400
22.000
12.400
34.400
22.000
0
1.400
1.400
900
0
900
500
0
500
12.400
33.000
20.600
20.600
12.400
33.000
9.775.000 10.896.500 1.121.500

42.000

1.000
0
41.000
100.000

100.000
24.000

24.000
390.000
175.000

175.000
0
0
295.000

‐5.000
45.000
335.000
‐80.000
0

0
‐80.000

‐80.000

102
102
2.500
2.500
122
173
176
100
100
122
96
121
177
86
100
100
53
53

41.000
41.000

41.000
282.500
282.500

282.000
500

157
157
156

277
277

266
266
111

Уторак, 31.децембар 2019.
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ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ ‐ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски
код

Опис

1

2

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
410000
Текући расходи
411000
Расходи за лична примања запослених
411100 Расходи за бруто плате запослених
411100 Расходи за бруто плате ‐ приправници
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
412000
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга
412300 Расходи за режијски материјал
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја
412700 Расходи за стручне услуге
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
412900 Остали некласификовани расходи
413000
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности
414000
Субвенције
414100 Субвенције
415000
Грантови
415100 Грантови у иностранству
415200 Грантови у земљи
416000
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
Расходи финанс, други фин.трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица
418000
власти
418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти
418200 Расходи из трансакција размјене између јединица власти
419000
Расходи по судским рјешењима
419100 Расходи по судским рјешењима
487000
Трансфери између и унутар јединица власти
487200 Трансфери ентитету
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
****
Буџетска резерва
**** Буџетска резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
510000
Издаци за нефинансијску имовину
511000
Издаци за произведену сталну имовину
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину
513000
Издаци за непроизведену сталну имовину
513100 Издаци за прибављање земљишта
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Буџет
2019.
3

Ребаланс
2019.
4

Индекс
(4/3)
5
6
104
384.600
105
440.700
100
‐5.100
‐60.200
98
8.100
107
6.400
101
45.300
228
‐4.700
87
451.000
120
400
111
4.400
102
6.500
111
1.500
102
43.000
113
11.100
122
57.600
139
281.300
146
45.200
107
101
200
100
100
100
32.700
118
32.700
118
98
‐26.000

Разлика

8.923.000
8.837.000
3.635.100
2.839.300
109.500
613.500
35.500
37.300
2.270.900
3.700
280.600
58.600
98.500
324.500
49.500
149.500
618.000
688.000
26.800
26.800
0
179.000
179.000
1.136.500
0
1.136.500
1.534.200
1.366.200

9.307.600
9.277.700
3.630.000
2.779.100
117.600
619.900
80.800
32.600
2.721.900
4.100
285.000
65.100
100.000
367.500
60.600
207.100
899.300
733.200
27.000
26.900
100
211.700
211.700
1.110.500
500
1.110.000
1.537.500
1.372.500

168.000

165.000

6.300
‐3.000

29.500

25.500

‐4.000

86

26.000
3.500
25.000
25.000
6.000
1.000
1.000
4.000
80.000
80.000

24.300
1.200
13.600
13.600
14.900
10.500
900
3.500
15.000
15.000

‐1.700
‐2.300

93
34
54
54
248
1.050
90
88
19
19

634.900 1.383.600
634.900 1.383.600
584.900 1.120.600
464.400
770.200
57.000
271.000
59.000
72.300
2.000
4.600
2.500
2.500
50.000
263.000
50.000
263.000
9.557.900 10.691.200

500

‐26.500
3.300

‐11.400

‐11.400
8.900

9.500
‐100
‐500
‐65.000

‐65.000
748.700
748.700
535.700

305.800
214.000
13.300
2.600
0
213.000

213.000
1.133.300

98
100
100
98

218
218
192
166
475
123
230
100
526
526
112
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ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ ‐ ФИНАНСИРАЊЕ
Економски
код

Буџет
2019.

Опис

1

2

Ребаланс
2019.

3

ФИНАНСИРАЊЕ
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине
911400 Примици од наплате датих зајмова
610000
Издаци за финансијску имовину
611000
Издаци за финансијску имовину
611400 Издаци за дате зајмове
910000
911000

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ
Примици од задуживања
Примици од задуживања
921200 Примици од узетих зајмова
620000
Издаци за о тплату дугова
621000
Издаци за отплату дугова
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства
628000
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти
628100 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета

920000
921000

ОСТАЛИ НЕТО ПР ИМИЦ И
Остали примици
Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти
938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти
630000
Остали издаци
631000
Остали издаци
631900 Остали издаци
638000
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти
930000
938000

4

‐217.100

‐214.500

50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0

50.000
140.500
140.500
140.500
90.500
90.500
90.500

‐267.100
0
0
0
267.100
243.900
241.400
2.500
23.200
23.200

‐264.500
0
0
0
264.500
241.600
241.600
0
22.900
22.900

0
28.000
28.000
28.000
28.000
0
0
28.000
28.000

9.200
60.000
60.000
60.000
50.800
8.400
8.400
42.400
42.400

Индекс
(4/3)
5
6
99
2.600

Разлика

0
90.500
90.500

90.500

100
281
281
281

90.500
90.500

90.500
99

2.600
0
0

0
‐2.600
‐2.300

200
‐2.500
‐300

‐300
9.200
32.000
32.000

32.000
22.800
8.400
8.400
14.400

14.400

99
99
100
0
99
99

214
214
214
181

151
151

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ ‐ ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Табела 1
Функц.
код
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Буџет
2019.

Функција

Ребаланс
2019.

Разлика

5
3
4
791.500
5.013.600 5.805.100
0
0
0
0
0
0
422.800
323.000
‐99.800
‐7.700
38.000
30.300
645.200 1.158.700
513.500
0
180.000
180.000
459.000
549.000
90.000
‐600
1.238.200 1.237.600
1.468.700 1.358.100 ‐110.600
9.465.500 10.641.800 1.176.300

2
Опште јавне услуге
Одбрана
Јавни ред и сигурност
Економски послови
Заштита животне средине
Стамбени и заједнички послови
Здравство
Рекреација, култура и религија
Образовање
Социјална заштита
УКУПНО

Табела 2

Функц.
код
1

Ф У Н К Ц И Ј А
2

Буџет
2019.

Ребаланс
2019.

Разлика

3

4

5

ЗУ

1. Заједничке услуге

6.119.600

7.317.100

1.197.500

ИУ

2. Индивидуалне услуге

3.345.900

3.324.700

-21.200

УКУПНО (1+2)

9.465.500

10.641.800

1.176.300

Уторак, 31.децембар 2019.
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БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Економски
код

О

П

1

И

С

2

БУЏЕТ
2019.
3

РЕБАЛАНС
Индекс
РАЗЛИКА
2019.
4/3
4

5

6

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
110 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
4129

Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима

234.000

234.000

0

100

4129

Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских радних тијела

50.000

54.300

4.300

109

4129

Расходи за бруто накнаду члановима ОИК

14.100

13.800

-300

98

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

298.100

302.100

4.000

101

4152

Текући грантови политичким партијама

50.000

50.000

0

100

415

Грантови

50.000

50.000

0

100

348.100

352.100

4.000

101

У К У П Н О

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
120 - НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4152

Грантови вјерским организацијама

25.000

30.000

5.000

120

415

Грантови

25.000

30.000

5.000

120

4161

Остале текуће дознаке грађанима

80.000

68.000

-12.000

85

4161

Остале капиталне дознаке грађанима

1.000

1.000

0

100

416

Дознаке на име социјалне заштите

81.000

69.000

-12.000

85

Буџетска резерва

80.000

15.000

-65.000

19

186.000

114.000

-72.000

61

У К У П Н О
НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:
125 - ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
4122

Расходи по основу утрошка енергије

4.000

4.000

0

100

4122

Расходи за комуналне услуге

1.000

1.000

0

100

4122

Расходи за комуникационе услуге

2.000

2.000

0

100

4123

Расходи за режијски материјал

1.000

1.500

500

150

4124

Расходи за материјал за посебне намјене

8.000

2.000

-6.000

25

4125

Расходи за текуће одржавање

6.000

5.000

-1.000

83

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

7.000

6.000

-1.000

86

4127

Расходи за стручне услуге

4.000

3.500

-500

88

4129

Остали непоменути расходи

7.000

13.500

6.500

193

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

40.000

38.500

-1.500

96

5113

Издаци за набавку ватрогасне опреме

20.000

7.000

-13.000

35

511

Издаци за произведену сталну имовину

20.000

7.000

-13.000

35

60.000

45.500

-14.500

76

У К У П Н О
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
130 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
4127

Трошкови информисања

60.000

72.000

12.000

120

4129

Остали непоменути расходи

7.000

1.700

-5.300

24

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

67.000

73.700

6.700

110

4161

Помоћи породицама палих бораца и РВИ

135.000

135.000

0

100

4161

Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима

10.000

4.600

-5.400

46

416

Дознаке на име социјалне заштите

145.000

139.600

-5.400

96

4182

Расходи из трансакција размјене између јединица власти

2.500

600

-1.900

24

418

Расходи финансирања и трансакција размјене у власти

2.500

600

-1.900

24

5113

Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите

3.000

3.000

0

100

5113

Издаци за набавку опреме

25.000

50.000

25.000

200

511

Издаци за произведену сталну имовину

28.000

53.000

25.000

189

242.500

266.900

24.400

110

У К У П Н О

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
131- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛ. И ИНФОРМИСАЊЕ
4123

Расходи за режијски материјал

4.000

6.600

2.600

165

4127

Расходи за стручне услуге

3.000

0

-3.000

0

4129

Остали непоменути расходи

2.000

0

-2.000

0

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

9.000

6.600

-2.400

73

5113

Издаци за набавку опреме

2.000

0

-2.000

0

5117

Издаци за нематеријалну произведену имовину

2.500

2.500

0

100

511

Издаци за произведену сталну имовину

4.500

2.500

-2.000

56

13.500

9.100

-4.400

67

УКУПНО
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
140 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
4111

Расходи за бруто плате запослених

1.986.000

1.945.000

-41.000

98

4111

Расходи за бруто плате приправника

24.000

29.600

5.600

123

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.

433.500

428.000

-5.500

99

4113

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)

25.000

46.400

21.400

186

4114

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

25.000

24.000

-1.000

96

2.493.500

2.473.000

-20.500

99

3.000

2.700

-300

90

80.000

80.000

0

100

4.000

4.000

0

100

43.000

35.000

-8.000

81

1.000

1.900

900

190

411

Расходи за лична примања

4121

Расходи за закуп земљишта које припада путу

4122

Расходи по основу утрошка енергије

4122

Расходи за комуналне услуге

4122

Расходи за комуникационе услуге

4122

Расходи за услуге превоза

4123

Расходи за режијски материјал

35.000

35.000

0

100

4124

Расходи за материјал за посебне намјене

15.000

15.000

0

100

4125

Расходи за текуће одржавање

40.000

60.000

20.000

150

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

30.000

40.000

10.000

133

4127

Расходи за стручне услуге

60.000

98.000

38.000

163

4129

Остали непоменути расходи

145.000

178.000

33.000

123

Расходи по основу коришћења роба и услуга

456.000

549.600

93.600

121

26.800

26.900

100

100

0

100

100

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

26.800

27.000

200

101

4181

Расходи финансирања између јединица власти

26.000

24.300

-1.700

93

4182

Расходи из трансакција размјене између јединица власти

1.000

0

-1.000

0

Расходи финансирања и трансакција размјене у власти

27.000

24.300

-2.700

90

Расходи по судским рјешењима

25.000

13.600

-11.400

54

Расходи по судским рјешењима

25.000

13.600

-11.400

54

412
4133

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

4138

Расходи по основу негативних курсних разлика

413

418
4191
419
4872

Трансфери ентитету

1.000

10.500

9.500

1.050

4873

Трансфери јединицама локалне самоуправе

1.000

900

-100

90

4874

Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања

4.000

3.500

-500

88

Трансфери између различитих јединица власти

6.000

14.900

8.900

248

Издаци за дате зајмове

0

90.500

90.500

Издаци за финансијску имовину

0

90.500

90.500

241.400

241.600

200

100

2.500

0

-2.500

0

243.900

241.600

-2.300

99

487
6114
611
6213

Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи

6214

Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства

621

Издаци за отплату дугова

6281

Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета

23.200

22.900

-300

99

628

Издаци за отплату дугова из трансакција јединица власти

23.200

22.900

-300

99

6319

Остали издаци

0

8.400

8.400

631

Остали издаци

0

8.400

8.400

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти

15.000

26.800

11.800

179

Остали издаци из трансакција јединица власти

15.000

26.800

11.800

179

3.316.400

3.492.600

176.200

105

6381
638

У К У П Н О
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
150 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
4125

Расходи за одржавање пружних прелаза

5.000

0

-5.000

0

4125

Расходи за одржавање водотокова

65.000

0

-65.000

0

4128

Расходи за услуге дератизације и дезинсекције

23.000

15.300

-7.700

67

4129

Остали непоменути расходи - противградна заштита

15.000

15.000

0

100

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

108.000

30.300

-77.700

28

4141

Субвенције за подстицај развоја пољопривреде

135.000

170.000

35.000

126

4141

Субвенције јавним превозницима

44.000

41.700

-2.300

95

414

Субвенције

179.000

211.700

32.700

118

4151

Грантови у иностранство

0

500

500

4152

Грантови спортским организацијама и удружењима

229.000

308.000

79.000

134

4152

Пројекти локалног економског развоја

235.000

60.000 -175.000

26

4152

Грантови за основно образовање

26.000

31.000

5.000

119

4152

Општинска борачка организација

34.000

34.000

0

100

4152

Удружење пензионера

40.000

42.000

2.000

105

4152

Општинска организација Црвеног крста

52.000

52.000

0

100

4152

Савез логораша

3.000

3.000

0

100

4152

Удружење жена жртава рата РС

2.000

2.000

0

100

4152

Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним

1.000

1.000

0

100

4152

Удружење глувих и наглувих општине Модрича

2.500

2.500

0

100

4152

Омладинска политика

10.000

6.500

-3.500

65

4152

Омладинска банка

15.000

17.000

2.000

113

4152

Српски културни центар

140.000

152.000

12.000

109

4152

Културно спортски центар

54.000

56.000

2.000

104

4152

Дом здравља

180.000

180.000

0

100

4152

Остали грантови у земљи

30.000

78.000

48.000

260

415

Грантови

1.053.500

1.025.500

-28.000

97

4161

Стипендије

200.000

179.400

-20.600

90

4161

Текуће дознаке грађанима - РЕАДМИСИЈА

3.000

0

-3.000

0

4161

Стимулација наталитета

15.000

24.500

9.500

163

416

Дознаке

218.000

203.900

-14.100

94

4182

Расходи из трансакција размјене између јединица власти

0

600

600

418

Расходи финансирања и трансакција размјене у власти

0

600

600

1.558.500

1.472.000

-86.500

У К У П Н О
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
160 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
4125

Трошкови текућег одржавања путева

180.000

270.000

90.000

150

4128

Трошкови уличне расвјете-утрошена енергија

230.000

364.000

134.000

158

4129

Трошкови хоризонталне и вертикалне саоб.сигнал.

15.000

18.800

3.800

125

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

425.000

652.800

227.800

154

4152

Капиталне помоћи- заједнице етажних власника

8.000

5.000

-3.000

63

415

Грантови

8.000

5.000

-3.000

63

5111

Издаци за изградњу зграда и објеката

300.000

770.200

470.200

257

5111

Издаци за изградњу зграда и објеката - ЛЕД расвјета

164.400

0

-164.400

0

5112

Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката

30.000

263.500

233.500

878

5114

Издаци за инвестиционо одржавање опреме

0

1.700

1.700

511

Издаци за произведену сталну имовину

494.400

1.035.400

541.000

209

5131

Издаци за прибављање земљишта

50.000

263.000

213.000

526

513

Издаци за непроизведну сталну имовину

50.000

263.000

213.000

526

977.400

1.956.200

978.800

200

20.000

21.000

1.000

105

У К У П Н О

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:
200 - МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
4122

Расходи по основу утрошка енергије

4122

Расходи за комуналне услуге

1.000

1.000

0

100

4122

Расходи за комуникационе услуге

2.500

1.600

-900

64

4125

Расходи за текуће одржавање

4.000

6.000

2.000

150

4129

Остали непоменути расходи

108.000

108.000

0

100

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

135.500

137.600

2.100

102

135.500

137.600

2.100

102

У К У П Н О

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
230 - ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
4124

Расходи за материјал за посебне намјене

10.000

11.300

1.300

113

4128

Расходи за одржавање јавних површина

365.000

520.000

155.000

142

4129

Остали непоменути расходи - извршење налога комуналне полиције

10.000

0

-10.000

0

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

385.000

531.300

146.300

138

5113

Издаци за набавку опреме

1.000

0

-1.000

0

511

Расходи за режијски материјал

1.000

0

-1.000

0

386.000

531.300

145.300

138

У К У П Н О
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
300 - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
4111

Расходи за бруто плате запослених

184.800

177.500

-7.300

96

4111

Расходи за бруто плате приправника

26.300

29.400

3.100

112

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.

39.700

40.100

400

101

4113

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)

0

7.500

7.500

4114

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

2.500

0

-2.500

0

411

Расходи за лична примања

253.300

254.500

1.200

100

4122

Расходи по основу утрошка енергије

100

100

0

100

4122

Расходи за комуналне услуге

1.000

1.100

100

110

4122

Расходи за комуникационе услуге

5.500

6.100

600

111

4123

Расходи за режијски материјал

3.000

3.100

100

103

4124

Расходи за материјал за посебне намјене

1.000

1.500

500

150

4125

Расходи за текуће одржавање

2.000

6.500

4.500

325

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

4.000

4.900

900

123

4127

Расходи за стручне услуге

4.000

2.600

-1.400

65

4129

Остали непоменути расходи

22.400

26.000

3.600

116

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

43.000

51.900

8.900

121

6381

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти

0

1.700

1.700

638

Укупни остали издаци

0

1.700

1.700

296.300

308.100

11.800

104

У К У П Н О

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
301 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
4161

Дознаке грађанима

922.200

960.000

37.800

104

4163

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите

168.000

165.000

-3.000

98

416

Дознаке на име социјалне заштите

1.090.200

1.125.000

34.800

103

1.090.200

1.125.000

34.800

103
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
400 - ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ "НАША РАДОСТ"
4111

Расходи за бруто плате запослених

542.300

527.500

-14.800

97

4111

Расходи за бруто плате приправника

24.000

23.900

-100

100

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.

88.200

91.200

3.000

103

4113

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)

10.000

26.700

16.700

267

4114

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

4.400

3.400

-1.000

77

411

Расходи за лична примања

668.900

672.700

3.800

101

4122

Расходи по основу утрошка енергије

25.000

27.100

2.100

108

4122

Расходи за комуналне услуге

5.000

6.000

1.000

120

4122

Расходи за комуникационе услуге

3.000

2.500

-500

83

4123

Расходи за режијски материјал

8.000

8.800

800

110

4124

Расходи за материјал за посебне намјене

60.000

66.800

6.800

111

4125

Расходи за текуће одржавање

5.000

8.700

3.700

174

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

1.000

900

-100

90

4127

Расходи за стручне услуге

4.000

3.400

-600

85

4129

Остали непоменути расходи

20.000

24.500

4.500

123

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

131.000

148.700

17.700

114

5111

Издаци за изградњу зграда и објеката

5.000

0

-5.000

0

5113

Издаци за набавку опреме

4.000

6.500

2.500

163

511

Издаци за произведену сталну имовину

9.000

6.500

-2.500

72

6381

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти

13.000

13.900

900

107

638

Остали издаци из трансакција јединица власти

13.000

13.900

900

107

821.900

841.800

19.900

102

У К У П Н О

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:
910 - РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
4111

Расходи за бруто плате запослених

68.000

69.100

1.100

102

4111

Расходи за бруто плате приправника

18.400

14.600

-3.800

79

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.

18.100

16.000

-2.100

88

4114

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

5.400

5.200

-200

96

411

Расходи за лична примања

109.900

104.900

-5.000

95

4121

Расходи по основу закупа

700

800

100

114

4122

Расходи за комуналне услуге

200

300

100

150

4122

Расходи за комуникационе услуге

1.300

1.000

-300

77

4123

Расходи за режијски материјал

600

1.800

1.200

300

4125

Расходи за текуће одржавање

2.000

2.500

500

125

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

2.500

3.000

500

120

4127

Расходи за стручне услуге

2.500

6.500

4.000

260

4129

Остали непоменути расходи

8.500

16.000

7.500

188

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

18.300

31.900

13.600

174

5113

Издаци за набавку опреме

1.000

600

-400

60

511

Издаци за произведену сталну имовину

1.000

600

-400

60

129.200

137.400

8.200

106

У К У П Н О
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НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:
920 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
4111

Расходи за бруто плате запослених

58.200

60.000

1.800

103

4111

Расходи за бруто плате приправника

16.800

20.100

3.300

120

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.

10.000

12.700

2.700

127

4113

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)

500

200

-300

40

411

Расходи за лична примања

85.500

93.000

7.500

109

4121

Расходи по основу закупа

0

600

600

4122

Расходи по основу утрошка енергије

2.200

1.100

-1.100

50

4122

Расходи за комуникационе услуге

1.800

1.200

-600

67

4123

Расходи за режијски материјал

1.000

800

-200

80

4125

Расходи за текуће одржавање

1.000

1.300

300

130

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

1.000

800

-200

80

4127

Расходи за стручне услуге

6.000

7.100

1.100

118

4129

Остали непоменути расходи

18.000

22.000

4.000

122

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

31.000

34.900

3.900

113

116.500

127.900

11.400

110

У К У П Н О

НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА:
051 - СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"
4112

Расходи за бруто накнаде трошкова и ост.личних примања запосл.

24.000

31.900

7.900

133

411

Расходи за лична примања

24.000

31.900

7.900

133

4122

Расходи по основу утрошка енергије

66.000

76.900

10.900

117

4122

Расходи за комуналне услуге

5.000

3.300

-1.700

66

4122

Расходи за комуникационе услуге

5.000

3.500

-1.500

70

4122

Расходи за услуге превоза

1.000

3.300

2.300

330

4123

Расходи за режијски материјал

6.000

7.500

1.500

125

4124

Расходи за материјал за посебне намјене

4.500

3.400

-1.100

76

4125

Расходи за текуће одржавање

14.500

7.500

-7.000

52

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

4.000

5.000

1.000

125

4127

Расходи за стручне услуге

6.000

14.000

8.000

233

4129

Остали непоменути расходи

12.000

7.600

-4.400

63

412

Расходи по основу коришћења роба и услуга

124.000

132.000

8.000

106

5112

Издаци за инвестиционо одржавање и реконст. зграда и објеката

22.000

7.500

-14.500

34

5113

Издаци за набавку опреме

3.000

5.200

2.200

173

5114

Издаци за инвестиционо одржавање опреме

2.000

2.900

900

145

511

Издаци за произведену сталну имовину

27.000

15.600

-11.400

58

175.000

179.500

4.500

103

У К У П Н О

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-143/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

Уторак, 31.децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

7.
На основу члана 39. став 4. Закона о
буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана
37. Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17),
Скупштина општине Модрича на 31.
сједници одржаној дана 27.12.2019. године,
д о н о с и:

систему Републике Српске користити
приходе од донација у износу од 100 %.
(3) Буџетски корисници могу у
складу са чланом 11. Закона о буџетском
систему Републике Српске, користити
властите приходе у 100%-тном износу.
(4) Властити приходи из ст. 2. и 3.
овог члана морају се наплаћивати и
распоређивати преко система Јединственог
рачуна трезора

О Д Л У К У
о извршењу ребаланса буџета општине
Модрича за 2019. годину
Члан 1.
(1) Овом одлуком се прописује
начин извршења Ребаланса буџета општине
Модрича за 2019. годину (у даљем тексту:
буџет).
(2) Ова одлука ће се спроводити у
сагласности са Законом о буџетском
систему Републике Српске, Законом о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске, Законом о трезору, Законом о
инвестирању јавних средстава и осталим
законима којима се уређују ове области.
(3) Све одлуке које се односе на
буџет морају бити у складу са овом
Одлуком.
(4) Ова одлука се односи на
кориснике буџета.
Члан 2.
Укупни
издаци
буџетских
корисника, укључујући и издатке за
отплату дуга, распоређују се у складу са
Одлуком о усвајању ребаланса буџета
општине Модрича за 2019. годину.
Члан 3.
(1) Приходи буџета утврђени су чл.
9. и чл. 11. Закона о буџетском систему
Републике Српске.
(2) Буџетски корисници могу у
складу са чланом 11. Закона о буџетском

Број 10 Страна - 23

Члан 4.
1)
2)
1)
2)

Буџетски издаци су:
Буџетски расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за финансијску имовину
Издаци за отплату дугова
Члан 5.

(1) Одјељење за финансије управља
и контролише прилив и одлив новчаних
средстава према усвојеном буџету.
(2)
Коришћење
средстава
за
капитална улагања (за износе улагања
преко 6.000 КМ) може се вршити по
добијању сагласности Начелника општине,
а прије спровођења процедура јавне
набавке.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава
дужни су да средства утврђена у буџету
користе
руководећи
се
начелима
рационалности и штедње.
Члан 7.
(1) Буџетски корисници су обавезни
да пет дана прије почетка мјесеца доставе
план расхода за наредни мјесец који мора
бити у складу са усвојеним буџетом.
(2) Одјељење за финансије, на
основу процјене остварења буџетских
средстава, може да изврши корекције
достављених мјесечних планова расхода и
о томе извјештава буџетске кориснике,
најкасније до 05. у текућем мјесецу.
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(3) Укупан износ свих мјесечних
планова
расхода
сваког
буџетског
корисника може бити мањи или једнак
износу усвојеног ребаланса буџета за
сваког буџетског корисника.
(4) Одјељење за финансије врши
пренос средстава за измирење обавеза по
основу буџетских расхода из члана 4. ове
одлуке искључиво на основу образаца
прописаних за трезорско пословање
буџетских корисника.
Члан 8.
(1)

Прерасподјела средстава у
оквиру буџетског корисника између
расхода и издатака за нефинансијску
имовину, финансијску имовину и отплату
дугова врши се на основу рјешења
Начелника општине.
(2) Прерасподјела средстава у
оквиру буџетског корисника врши се на
основу рјешења Начелника општине:
а) у оквиру расхода
б)
у
оквиру
издатака
за
нефинансијску имовину и
в) у оквиру издатака за финансијску
имовину и отплату дугова
(3) Изузетно од става 2. овог члана,
не може се вршити прерасподјела
буџетских средстава на расходе за лична
примања.
Члан 9.
(1) Одјељење за финансије врши
пренос средстава за измирење обавеза по
основу буџетских издатака из члана 4. ове
одлуке на основу образаца прописаних за
трезорско пословање буџетских корисника
које сачињава и за које је одговоран
буџетски корисник.
(2) Подаци унесени у обрасце за
трезорско пословање буџетских корисника
морају бити сачињени на основу
вјеродостојних књиговодствених исправа.
(3) Исправама из става 2. овог члана
сматрају се:
1) обрачунске листе плата и
накнада,

2) предрачуни и уговори,
3) рачуни за набавку средстава,
материјала, робе и услуга,
4) одлуке и рјешења надлежних
органа из којих проистичу
финансијске обавезе и
5) остале
књиговодствене
исправе
Члан 10.
За вјеродостојан унос података у
рачуноводствени систем, помоћне књиге и
главну књигу трезора, одговара одговорно
лице за буџетске кориснике у Одјељењу за
финансије.
Члан 11.
(1) Начелник општине може на
приједлог
начелника
Одјељења
за
финансије
средства
распоређена
ребалансом буџета прераспоређивати у
оквиру одјељења општинске управе.
(2) Уколико се не може извршити
прерасподјела средстава према ставу 1.
овог члана, Начелник општине може на
приједлог
начелника
Одјељења
за
финансије
средства
распоређена
ребалансом
буџета
прераспоређивати
између одјељења општинске управе и то до
10 % укупно усвојених средстава одјељења
којем се средства умањују.
(3) Начелник општине је обавезан да
у оквиру извјештаја о извршењу буџета
општине Модрича Скупштину општине
извјештава о извршеној прерасподјели
средстава из члана 8. и члана 11. став 1. и 2.
Члан 12.
(1) Распоред средстава буџетске
резерве врши се у складу са чланом 43.
Закона о буџетском систему Републике
Српске.
(2) Средства буџетске резерве
користе се на основу акта Начелника
општине.
(3) Начелник општине је обавезан да
полугодишње и годишње извјештава
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Скупштину
општине
о
средстава буџетске резерве.

кориштењу

Члан 13.
(1) Исплата плата и осталих личних
примања буџетских корисника врши се
преносом средстава са Јединственог рачуна
трезора (у даљем тексту: ЈРТ) на текуће
рачуне запослених у одговарајућим
банкама
или
другим
овлашћеним
организацијама за платни промет.
(2) Буџетски корисници су дужни да
прописани образац за трезорско пословање
за лична примања доставе Одјељењу за
финансије до 05. у мјесецу за претходни
мјесец.
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Члан 15.
Посебни приходи – накнаде по
разним основама, наплаћени по посебним
законима
и
општинским
одлукама,
усмјераваће се и трошити намјенски у
складу са одобреним буџетом.
Члан 16.
Буџетски корисници су дужни да се
у поступку набавке роба, материјала и
вршења услуга придржавају Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине, као
и процедура о обавезној примјени модула
набавки, прописаних Правилником о
процедури вођења помоћних књига.

Члан 14.

Члан 17.

(1) Обавезе по основу расхода
Буџета ће се извршавати према сљедећим
приоритетима:
1) Средства по основу отплате
кредита, у износима који су
доспјели за плаћање
2) Средства
за
порезе
и
доприносе за нето плате и
остала лична примања
3) Средства за нето плате
4) Средства
за
социјалну
заштиту
5) Поврат јавних прихода на
основу
аката
надлежних
органа
6) Средства за остала лична
примања
7) Средства за обавезе према
добављачима
за
робу,
материјал и услуге
8) Средства за обавезе према
добављачима за инвестиције
и инвестиционо одржавање
9) Средства за остале обавезе
(2) Одјељење за финансије утрвђује
термински мјесечни план потрошње из
става 1. овог члана.

(1) У случају да ова одлука садржи
другачија рјешења у односу на друге
одлуке Општине Модрича, у предмету
извршења буџета примјењиваће се одредбе
ове одлуке.
(2) Уколико су другим одлукама
прописани новчани издаци из буџета који
се разликују од планираних износа по овој
одлуци или по Одлуци о усвајању
ребаланса буџета општине Модрича за
2019. годину, примјењују се одредбе и
планирани износи утврђени овом одлуком
и Одлуком о усвајању ребаланса буџета
општине Модрича за 2019. годину.
Члан 18.
Новчаном казном од 200 до 1.000
КМ казниће се за прекршај одговорно лице
у буџетском кориснику ако:
а) приходе буџета не обрачуна, не
књижи и не уплати на одговарајући рачун и
у прописаном року (члан 3.),
б) властите приходе користи
супротно одредбама члана 3. ове одлуке,
в) користи средства за капитална
улагања и текуће помоћи без добијања
сагласности Начелника општине на план
утрошка тих средстава или прије
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спровођења процедуре прописане Законом
о јавним набавкама (члан 5.)
г) новчана средства буџетског
корисника не користи руководећи се
начелима рационалности и штедње (члан
6.)
д) сачини обрасце за трезорско
пословање буџетских корисника на основу
невјеродостојних књиговодствених исправа
или непостојећих пословних промјена
(члан 9.)
ђ) исплату плата и осталих личних
примања не врши на текуће рачуне
запослених (члан 13.)
и) се у поступку набавке робе,
материјала и услуга не придржава
процедура из модула набавки (члан 16.)
Члан 19.
Новчаном казном од 200 до 1.000
КМ казниће се за прекршај одговорно лице
у Одјељењу за финансије ако:
а) Не унесе вјеродостојне податке у
рачуноводствени систем, односно помоћне
и главну књигу трезора (члан 10.)
б) Буџет не извршава у складу са
чланом 14. ове одлуке

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-144/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

8.
На основу члана 8. Закона о порезу
на непокретности («Службени гласник
Републике Српске», број: 91/15) и члана 37.
Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича», број: 5/17)
Скупштина општине Модрича на 31.
сједници одржаној дана 27.12.2019. године,
доноси
О Д Л У К У
о пореској стопи за опорезивање
непокретности за 2020. годину
Члан 1.

На приједлог начелника Одјељења
за финансије, Начелник општине одлучује о
изрицању казне настале прекршајем из
члана 18. и 19. ове одлуке.

Овом одлуком се утврђује стопа за
опорезивање непокретности које се налазе
на подручју општине Модрича за 2020.
годину у висини 0,20 %.
Изузетно од става 1. овог члана,
пореска стопа за непокретности у којима се
непосредно обавља производна дјелатност
износи 0,05 %.
Под непокретностима из става 2.
овог члана подразумијевају се објекти за
производњу и објекти за складиштење
сировина, полупроизвода и готових
производа, уколико чине заокружену
производну цјелину.

Члан 21.

Члан 2.

Контрола намјенског кориштења и
утрошка буџетских средстава, као и
поступања корисника буџетских средстава
врши се у складу са одредбама Закона о
буџетском систему Републике Српске.

Непокретност у смислу члана 2. став
1. тачка 4. Закона о порезу на
непокретности
(«Службени
гласник
Републике
Српске»,
број:
91/15)
представља земљиште са свим што је
трајно спојено са њим или што је изграђено
на површини земљишта, изнад или испод
њега.
Члан 3.

Члан 20.

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».

Пореска управа утврђује пореску
основицу на основу Одлуке о висини
вриједности непокретности по зонама и

Уторак, 31.децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

карактеристикама
непокретности
из
пријаве за упис у Фискални регистар
непокретности.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о пореској стопи
за опорезивање непокретности за 2019.
годину („Службени гласник општине
Модрича“, број: 11/18).
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Члан 2.
Непокретности у смислу члана 2.
став 1. тачка 4.
Закона о порезу на
непокретности („ Службени гласник
Републике Српске“, број 91/15) и ове
одлуке представља земљиште са свим оним
што је трајно спојено са њим или што је
изграђено на површини земљишта, изнад
или испод земљишта и подразумијева :
1. земљиште
(грађевинско,
пољопривредно,
шумско,
индустријско и остало) и
2. грађевинске објекте(стан, кућа,
пословни, индустријски и остали
објекти).

Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Модрича“, а примјењиваће се за
порески
период
од
01.јануара
до
31.децембра 2020. године.

Члан 3.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-145/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год
Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

9.
На основу члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),
члана 4. став 3. Закона о порезу на
непокретности
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 91/15) и члана 37.
Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича», број 5/17),
Скупштина општине Модрича на 31.
редовној сједници одржаној 27.12.2019.
године, донијела је:
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по
зонама на подручју општине Модрича за
потребе утврђивања пореза на
непокретности у 2020. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина
вриједности непокретности по зонама на
подручју општине Модрича на дан
31.12.2019. године и иста ће бити
кориштена у сврху утврђивања пореза на
непокретности у 2020. години.

За
утврђивање
вриједности
неокретности из члана 2. ове одлуке
територија општине Модрича се дијели на
зоне и то :
-

шест градских зона ( I, II, III, IV , V
и VI зона) и
ванградска зона

Територијални обухват градских и
ванградске зоне из става 1 овог члана
темељи се на зонама утврђеним Одлуком о
уређењу
простора
и
грађевинском
земљишту.
Члан 4.
Висина вриједности непокретности
на подручју општине Модрича по зонама
износи:
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Земљиште
Редни
број

1
2
3
4
5
6
7

Назив
зоне
Општина
Модрича
Зона 1
Општина
Модрича
Зона 2
Општина
Модрича
Зона 3
Општина
Модрича
Зона 4
Општина
Модрича
Зона 5
Општина
Модрича
Зона 6
Општина
Модрича
ван зоне

Ознака
зоне

Грађевински објекти

Грађевин.
земљиште
КМ/м2

Пољопривр.
земљиште
КМ/м2

Шумско
земљиште
КМ/м2

Индустр.
земљиште
КМ/м2

Остало
земљиште
КМ/м2

Стан
КМ/м2

Кућа
КМ/м2

Пословни
објекти
КМ/м2

Индустријски
објекти
КМ/м2

Остали
објекти
КМ/м2

I

30,00

7,63

6,75

9,64

4,82

900,00

810,00

1350,00

360,00

630,00

II

25,40

6,36

5,63

8,04

4,01

855,00

774,00

1080,00

342,00

612,00

III

20,80

5,09

4,50

6,43

3,21

810,00

756,00

990,00

324,00

594,00

IV

16,20

4,26

3,60

5,14

2,57

765,00

738,00

900,00

306,00

576,00

V

11,60

3,05

2,80

4,00

2,00

738,00

729,00

855,00

295,20

558,00

VI

7,00

2,55

2,33

3,33

1,67

720,00

720,00

810,00

288,00

540,00

Ван
зоне

4,00

1,59

1,40

2,00

1,00

612,00

612,00

688,50

244,80

459,00

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о висини
вриједности непокретности по зонама на
подручју општине Модрича за потребе
утврђивања пореза на непокретности у
2019. години ( „Службени гласник општине
Модрича“, број 11/18).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику
општине
Модрича“
a
примјењиваће се за порески период 01.
јануара до 31. децембра 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-146/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год
Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

10.
На основу члана 7. став 3. Закона о
социјалном становању Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске,
број: 54/19) члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка

13. Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича», број: 5/17), уз
претходну
сагласност
Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције
број 26.05-07-1024-16/19 од 16.12.2019.
године, Скупштина општине Модрича је на
31. сједници одржаној дана 27.12.2019.
године, донијела
О Д Л У К У
о фонду стамбених јединица социјалног
становања
I
Овом одлуком се утврђује број
расположивих и потребних стамбених
јединица
за
категорије
корисника
социјалног становања који испуњавају
услове утврђене Правилником о поступку
додјеле стамбених јединица социјалног
становања, као и право власништва и
располагања фондом стамбених јединица
социјалног становања изграђених на
подручју општине Модрича (у даљем
тексту: Општина).

Уторак, 31.децембар 2019.
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II
Стамбеним збрињавањем, у смислу
ове одлуке, сматра се становање одређеног
стандарда које се уз подршку јавног
сектора обезбјеђује свим физичким лицима
која из различитих, а првенствено
економских, социјалних и здравствених
разлога нису у могућности да самостално
ријеше стамбено питање на тржишту, као и
лицима са дефицитарним занимањима, те
лица која су остала без стамбене јединице
усљед више силе, као и лица која због
лијечења дјетета остају на подручју
Општине дуже од десет дана.
Становање одређеног стандарда се
заснива
на
начелима:
економске
доступности,
правне
сигурности,
приступачности, заштите општег интереса,
трајности
и
одрживости
објеката,
енергетске ефикасности, заштите здравља и
животне средине и заштите од пожара и
експлозивних материја.
Изузетно стамбено збрињавање
врши се у складу са захтјевима донатора
или кредитора који су обезбиједили
финансијска средства за ове намјене.
Социјално становање у смислу
стамбеног
збрињавања
подразумјева
обезбјеђивање становања по цијени испод
тржишне за породична домаћинства која не
могу себи приуштити становање по
тржишним условима.
Евиденцију стамбених јединица
социјалног становања у Општини води
Одјељење за просторно уређење, стамбено
комуналне послове и екологију.
III
Фонд
стамбених
јединица
социјалног становања чине стамбене
јединице чија средства за изградњу се
обезбјеђују из: буџета Републике Српске,
буџета Општине, средстава по пројектима
домаћих или међународних институција,
донаторских
средстава,
кредитних
средстава,
средстава
јавно-приватног
партнерства у складу са одредбама прописа
којима је регулисано јавно-приватно
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партнерство у Републици Српској, грантова
и других извора.
Стамбене
јединице
социјалног
становања обезбјеђују се на постојећим
урбаним подручјима и то: изградњом нових
стамбених
или
стамбено-пословних
објеката, преуређењем постојећих објеката
који немају оправданост досадашњег
кориштења, адаптацијом постојећих слабо
опремљених стамбених јединица или
простора, повећањем броја стамбених
јединица доградњом или надоградњом
постојећих објеката, на други начин, за који
Општина сматра да могу служити у сврху
социјалног становања.
IV
Фонд расположивих стамбених
јединица социјалног становања Општине
на који се примјењују одредбе ове одлуке
чине двије стамбене зграде са укупно 37
стамбених јединица, на к.ч.2370/3 и к.ч.
2670/105 к.о. Гаревац, у улици Василија
Острошког, и то:
1) Прва стамбена зграда, коју чини
стамбени низ од 22 стамбене јединице у
склопу двојних (дуплекс) кућа, спратности
П (приземље), свака корисне стамбене
површине 33,11 м², са оставом површине
5,00 м² и накривеном терасом површине
6,35 м².
2) Друга стамбена зграда (у фази
изградње), спратности П+2 (приземље +
два спрата), коју чине 15 (петнаест)
стамбених јединица, од чега је: 7 (седам)
станова корисне стамбене површине 44,7
м², 7 (седам) станова корисне стамбене
површине 49,2 м² и 1 (један) стан корисне
стамбене површине 70 м².
Средства су обезбјеђена из кредита
Развојне банке Вијећа Европе у складу са
споразумом о кредиту Л/Д 1789 (2013) и
властитог учешћа општине Модрича кроз
имплементацију
Пројекта
„Затварањe
колективних центара“ .
за

Потребан број стамбених јединица
категорије корисника социјалног
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становања који испуњавају услове утврђене
Законом о социјалном становању на
подручју Општине је 50, те се овај фонд
може повећати, о чему Скупштина општине
доноси одлуку у складу са локалном
стратегијом Општине, а располагање се
врши према одредбама ове одлуке и у
складу са Законом о социјалном становању
Републике Српске.
V
Носилац реализације социјалног
становања у складу са овом одлуком је
Општина, која на свом подручју располаже
стамбеним
јединицама
социјалног
становања, на начин да их може дати у
непрофитни закуп на одређено вријеме, уз
сигурност кориштења, док трају потребе за
стамбеним збрињавањем корисника и која
уређује систем социјалног становања, уз
обезбјеђивање
просторних
и
урбанистичких услова за развој социјалног
становања.
Стамбене
јединице
социјалног
становања изграђене на подручју Општине
су власништво Општине.
Стамбене
јединице
социјалног
становања на подручју Општине не могу се
отуђивати нити стављати под хипотеку.
Општина, као власник има обавезу:
да поднесе захтјев за упис у земљишне
књиге у року од три мјесеца по добијању
употребне дозволе објеката социјалног
становања, да у складу са Правилником о
поступку додјеле стамбених јединица
социјалног
становања
додијели
ове
стамбене јединице у непрофитни закуп на
кориштење, да у складу са Правилником о
начину управљања и одржавања води
рачуна о објектима социјалног становања,
да обезбјеђује сигурно и неометано
коришћење стамбених јединица, чува
употребну
и
тржишну
вриједност
стамбених јединица, те врши контролу
кориштења и успостави евиденцију о
закљученим уговорима о закупу, те

предузме друге мјере с циљем домаћинског
управљања стамбеним јединицама.
Ради обједињавања евиденција о
фонду стамбених јединица социјалног
становања у Републици Српској, Општина,
као власник, једном годишње је дужна да
достави Републичком секретаријату за
расељена лица и миграције, који је
надлежан да води централни регистар
стамбених јединица, све евиденције и
промјене стамбених јединица и закључених
уговора о закупу.
VI
Технички
стандарди
морају
задовољити величину стамбене јединице
која се додјељује на кориштење у односу на
број чланова породичног домаћинства, с
тим да додијељени стан на кориштење не
може бити већи од 81 м².
Технички
стандарди
приликом
изградње морају задовољити норме које су
прописане
одговарајућим
одредбама
прописа којим се уређује област грађења у
Републици Српској.
VII
Измјене и допуне ове одлуке врше
се по поступку и на начин њеног
доношења.
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: 5/15)
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-147/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год
Велибор Цвијић,с.р.
________________________________
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11.
На основу члана 17. став 2. Закона о
социјалним становању Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 54/19), члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 37. став 2. тачка 13. Статута општине
Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број: 5/17), уз претходна
сагласност Републичког секретаријата за
расељена лица и миграције број: 26.05-071024-16/19
од
16.12.2019.
године,
Скупштина општине Модрича је на 31.
сједници одржаној дана 27.12.2019. године,
донијела je:
О Д Л У К У
о висини закупнине за кориштења
стамбених јединица социјалног
становања
I
Овом одлуком се утврђује висина
закупнине кориснику са којим је закључен
уговор о закупу кориштења
стамбене
јединице социјалног становања, која се
користи у сврху одрживог управљања и
одржавања стамбених јединица социјалног
становања.
За кориштење закупљене стамбене
јединица закупац плаћа закуподавцу
стамбене
јединице
закупнину,
под
условима и на начин одређен уговором о
закупу, а у складу са одредбама ове одлуке.
Закупнина за стамбене јединице
социјалног становања је трошковна
(непрофитна) и користи се у сврху
одрживог
управљања
и
одржавања
стамбених јединица социјалног становања.
II
Закупнина се одређује на основу
обрачуна
свих
стварних
трошкова
прибављања и кориштења стамбене
јединице, а обрачунава се у фиксном
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износу у конвертибилним маркама (КМ) и
плаћа се у 12 једнаких мјесечних рата до
15. у мјесецу за текући мјесец.
Висина закупнине одређена је на
основу аргументованих процијењених и
претпостављених трошкова, те се код
утврђивања висине закупнине узима у
обзир:
1) тип стамбене јединице,
2) зона стамбене јединице,
3) коефицијент погодности,
4) трошкова осигурања од основних
ризика,
5) трошкова амортизације,
6) трошкови управљања, одржавања
заједничких дијелова зграде,
7) осигурање и ризик наплате.
Висину
закупнине
утврђује,
рјешењем начелник општине, у складу са
овом одлуком у распону од 1.00 КМ/1 м² до
1.20 КМ/1 м².
III
Трошкови комуналних услуга, као
трошкови становања, не улазе у цијену
закупнине.
Трошкови закупнине се могу
субвенционисати што је регулисано
Одлуком о поступку субвенционисања
закупнине.
IV
Закупнина се уплаћује на посебан
рачун који ће се отворити за те намјене у
буџету општине.
Средства прикупљена од закупнине
се распоређују према Акционом плану који
начелник општине доноси једном годишње
на приједлог надлежних служби, након
доношења локалне стратегије социјалног
становања општине, а служиће у
спровођење исте.
Општина
води
евиденцију
о
прикупљеним средствима и ова средства
уплаћена на посебан рачун се преносе из
годину у годину.
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Општина се обавезује да сноси
трошкове заједничких дијелова и уређаја на
згради и инвестиционо одржава станове из
прикупљене закупнине.
Уколико се због измјене тржишних
услова стекну услови за одређивање
непрофитне закупнине и промијени њен
износ, закупац је дужан да плаћа
промијењени износ закупнине уз обавезно
потписивање одговарајућег анекса уговора
о закупу, а на основу измјене Одлуке о
висини
закупнине,
уз
претходно
прибављену
сагласност
Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције
Републике Српске.
V
Измјене и допуне ове одлуке врше
се по поступку и на начин њеног
доношења.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о висини
закупнине у
стамбеним јединицама
социјалног становања („Службени гласник
општине Модрича“, број: 10/18).

године, Скупштина општине Модрича је на
31. сједници одржаној дана 27.12.2019.
године, донијела je:
О Д Л У К У
о поступку субвенционисања закупнине
I
Овом одлуком утврђује се поступак
остваривања
права
на
субвенцију
закупнине, потребна документација за
остваривање
права
на
субвенцију
закупнине, корисници стамбених јединица
социјалног становања у општини Модрича
који имају право на субвенцију закупнине,
висина стопе субвенције закупнине по
категоријама корисника, као и изворе
финансирања корисника тих права.
Поступак испуњености општих и
посебних услова прописан је Правилником
о поступку додјеле стамбених јединица
социјалног становања, док је висина
закупнине утврђена Одлуком о висини
закупнине за кориштење стамбених
јединица социјалног становања, чији се
трошкови могу субвенционисати

VI
II
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-148/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год
Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

12.
На основу члана 18. став 2. Закона о
социјалном становању Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске,
број: 54/19) члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка
13. Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича», број: 5/17), уз
претходну
сагласност
Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције
број 26.05-07-1024-16/19 од 16.12.2019.

Поступак за остваривање права на
субвенцију закупнине и других трошкова
становања покреће закупац или надлежни
орган по службеној дужности, подношењем
захтјева надлежном органу уз достављање
доказа потребних за остваривање ових
права:
1) одмах по објави коначне ранглисте за додјелу стамбених јединица из
фонда
социјалног
становања
на
кориштење/закуп,
2) након што почне тећи уговорни
однос,
3) уколико се промијене чињенице и
околности који могу бити основ за
остваривање права на субвенционисање.

Уторак, 31.децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Захтјев за остваривање права на
субвенцију закупнине доставља се на
прописаном обрасцу који издаје надлежна
служба општине, а образац захтјева треба
да садржи: рубрике за основне личне
податке, податке који се односе на тренутне
услове
становања,
број
чланова
домаћинства, величину стамбене јединице,
висину закупнине и основ за остваривање
права на субвенцију, те остале потребне
информације.
Образац захтјева за остваривање
права на субвенцију је доступан у шалтер
сали општине Модрича и просторијама
Центра за социјални рад.
Уз образац захтјева налази се и
образац изјаве.
Захтјев се подноси надлежном
Одјељењу за стамбене послове општине на
прописаним обрасцу, уз достављање доказа
потребних за остваривање права на
субвенционисање.
Надлежни орган општине провођење
поступка утврђивања права и одабира
корисника субвенције је дужан провести у
року од мјесец дана од дана комплетирања
документације која се прилаже уз захтјев.
III
Приликом разматрања захтјева и
утврђивања права на субвенционисање
закупнине, право на субвенцију закупа
могу остварити корисници у стању
социјалне потребе, који немају никаква
новчана примања или им приходи не
прелазе износ од 20% просјечне нето плате
запослених у Републици Српској за
претходну годину по члану домаћинства и
то:
1) стопа субвенције од 50% за
закупнину за рањиве категорије: расељена
лица и избјеглице, демобилисани борци,
ратни војни инвалиди од пете до десете
категорије, повратници по споразуму о
реадмисији,
жртве
ратне
тортуре,
самохрани родитељи, породице са троје и
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више дјеце и млади без родитељског
старања,
2) стопа субвенције 50% за
закупнину за младе брачне парове до 35
година,
3) стопа субвенције у пуном износу
од 100% за закупнину за кориснике права
која им припадају на основу закона којим
се прописује социјална заштита, као што
су: материјално необезбијеђена и за рад
неспособна лица, лица са инвалидитетом,
старија лица без породичног старања преко
65 година, жртве насиља у породици и
друга лица у складу са законом.
Под приходима се сматрају: плате и
друга примања из радног односа, старосне,
инвалидске
и
породичне
пензије,
пољопривредне дјелатности, примања по
прописима борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних жртава рата, приходи
остварени по основу привредне, услужне и
друге дјелатности и сл.
Приходом
од
пољопривредне
дјелатности сматра се катастарски приход
из претходне године који се дијели на 12
мјесеци са бројем чланова домаћинства.
Приходом се не сматра стална
новчана помоћ, новчана накнада за помоћ и
његу другог лица, дјечији додатак, награде,
отпремнине, алиментације, стипендије и
једнократне помоћи.
IV
За остваривање права на субвенцију
закупа корисници који користе стамбене
јединице социјалног становања потребни су
сљедећи докази који се прилажу уз образац
захтјева:
1) овјерена изјава корисника о
истинитости података,
2)
статус
расељеног
лица,
демобилисани борци, ратни војни
инвалиди од пете до десете
категорије,
повратници
по
споразуму о реадмисији, жртве
ратне тортуре, самохрани родитељи
и млади без родитељског старања,
што се доказује рјешењем или
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увјерењем издатог од стране
надлежног органа,
3) лице старије од 65 година, што се
доказује изводом из матичне књиге
рођених,
4) млади брачни парови до 35
година, што се доказује изводом из
матичне књиге вјенчаних,
5) незапослено лице, што се
доказује потврдом издатом од
стране Завода за запошљавање,
6) овјеренa кућнa листa,
7) доказ о укупним приходима, чија
се висина укупних прихода доказује
посљедњом
платном
листом,
посљедњим чеком од пензије,
увјерењем од надлежне пореске
службе о висини примања, или
други извори прихода уколико их
имају, који се могу тражити и
службеним
путем
од
стране
надлежног органа,
8) доказ да укупан катастарски
приход по члану породице не
прелази износ 10% од просјечног
катастарског прихода по једном
хектару земљишта,
9) потврда Центра за социјални рад,
10)
потврда
од
надлежне
здравствене установе за лица са
обољењима.
Документација за остваривање права
на субвенцију прилаже се у оригиналу
или овјереној копији.
Уз захтјев за субвенционисање
подносилац захтјева је дужан доставити
уговор о закупу стамбене јединице,
уколико је већ склопљен уговор.
V
Висина субвенције утврђује се
највише до висине закупа стамбене
јединице и то на период од 12 мјесеци, уз
могућност продужења подношењем новог
захтјева под једнаким условима, као и
приликом ранијег остварења права.

Након
проведеног
поступка
руководилац надлежног органа, у складу са
својим овлаштењима и овом одлуком
доноси првостепене рјешење.
Против овог рјешења странка има
право жалбе у року од 15 дана од дана
пријема рјешења.
Жалба се у два примјерка предаје
непосредно или путем поште одјељењу које
је донијело рјешење, а иста се изјављује
начелнику општине као надлежном
другостепеном органу за рјешавање по
жалби на првостепена рјешења општинских
одјељења за управу у оквиру искључивих
права и надлежности општине.
Рјешење донесено по жалби је
коначно.
VI
Право
на
субвенционисање
закупнине може се одобрити на период од
12 мјесеци, уз могућност продужења са
подношењем новог захтјева, на начин и под
условима прописаним овом одлуком.
Корисницу
права
на
субвенционисање дужни су пријавити
сваку околност која утиче на обим или
престанак права на субвенционисање
надлежном општинском одјељењу у року
од 15 дана од дана настанка околности.
Начелник ће именовати комисију
која ће једном годишње покренути
поступак
ревизије
права
на
субвенционисање закупнине и утврдити
сваку околност која утиче на престанак и
обим права на субвенцију.
Околности из претходног става
провјеравају се по службеној дужности.
Уколико се у поступку утврди да је
подносилац захтјева дао неистините
податке који су утицали на признавање или
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обим права, подносилац захтјева је дужан
вратити износ који је остварио давањем
неистинитих података.
Жалба на ревизију подноси се
надлежном другостепеном органу општине
у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
VII
Средства ће се водити на посебном
рачуну, односно на рачуну који ће се
отворити за те намјене у буџету општине, а
обезбиједиће се из буџета општине и
буџета Републичког секретаријара за
расељена лица и миграције.
VIII
Измјене и допуне ове одлуке врше
се по поступку и на начин њеног
доношења.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о критеријума за
остваривање
права
на
субвенцију
закупнине за стан („Службени гласник
општине Модрича“. број: 9/18)
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-149/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год
Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

13.
На основу члана 40. Закона о
уређењу простора и грађењу («Службени
гласник Републике Српске» број 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 37. став 2.
тачка 8.
Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича»,
број: 5/17), Скупштина општине Модрича
је на 31. сједници одржаној дана
27.12.2019. године, донијела je:
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О Д Л У К У
о пруступању изради плана
парцелације за парцелу означену као
к.ч. 2811/1 к.о. Модрича
I
Приступа
се
изради
плана
парцелације за парцелу означену као к.ч.
2811/1 к.о. Модрича (у даљем тексту:
План).
Планом ће бити обухваћен простор
који се односи на к.ч. 2811/1 к.о. Модрича,
укупне површине цца 11.308,5 м², а који је
приказан на карти у прилогу ове одлуке.
II
Плански период (члан 40. став 3. под
в. Закона о уређењу простора и грађењу) је
10 година.
III
За израду Плана, дефинишу се
сљедеће смјернице:
- Приликом планирања конретног
простора водити рачуна и ускладити
интересе свих корисника простора као и
рационално и функционално кориштење
добара у општој употреби;
- План израдити у складу са
одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилником о садржају, начину
израде и доношења докумената просторног
уређења те другим прописима из посебних
области релевантних за планирање и
уређење простора (саобраћај, снабдијевање
водом и енергијом, телекомуникације,
заштита од природних непогода и
техничких инцидената, заштита ваздуха,
воде,
тла,
природних
вриједности,
културних добара, пољопривредног и
шумског земљишта, животне средине и
др.);
- приликом израде Плана, потребно
је водити рачуна о јавном интересу и
општим и посебном циљевима просторног
развоја;
- носилац израде обавезан је у току
његове израде обезбједити усаглашеност
Плана са документом просторног уређења
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ширег подручја, сусједних подручја,
плановима
инфраструктуре,
осталим
плановима и програмима од значаја за
планирање и развој простора.
IV
Преднацрт Плана израдиће се у року
од 60 дана од закључења уговора о изради
Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац
припреме Плана у року од 30 дана од дана
одржавања јавне расправе из члана 48. став
5. Закона о уређењу простора и грађењу.
V
Садржај Плана одређен је чланом
37. Закона о уређењу простора и грађењу, и
одредбама члана 169. до 178. Правилника о
начину израде, садржају и формирању
докумената
просторног
уређења
(«Службени гласник Републике Српске»
број 69/13)
VI
Носилац припреме Плана, утврђује
нацрт Плана, и мјесто, вријеме и начин
његовог излагања на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни
увид у трајању од 30 дана, у просторијама
носиоца припреме, носиоца израде Плана и
Мјесне заједнице „Модрича 1“.
О мјесту, времену и начину
излагања нацрта Плана на јавни увид,
јавност и власници непокретности ће бити
обавијештени путем огласа објављеног у
средствима јавног информисања 8 дана
прије почетка јавног увида и 15 дана од
излагања нацрта Плана на јавни увид.
Носилац
припреме
Плана
обавијестиће огласом, власнике некретнина
на подручју обухваћеним Планом о јавном
увиду.
Носилац израде обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и
мишљења који су достављени током јавног
увида, и да прије утврђивања приједлога
Плана, о њима заузме свој став који, у
писаној
форми,
доставља
носиоцу

припреме Плана и лицима која су
доставила своје приједлоге, примједбе и
мишљења.
Став носиоца израде Плана о
примједбама, приједлозима и мишљењима
разматра са на јавној расправи. Приједлог
Плана утврдиће носилац припреме Плана, у
складу са закључцима утврђеним на јавној
расправи, одржаној у складу са одредбама
члана 48. Закона о уређењу простора и
грађењу.
VII
Средства за израду Плана и
трошкове у поступку његовог доношења,
као
и
све
трошкове
измјештања
инфраструктурних објеката до којих ће
доћи измјеном Плана обезбједиће Стево
Новаковић из Модриче.
VIII
Носилац
припреме
Плана
је
Одјељење за просторно уређење, стамбено
комуналне послове и екологију.
Носилац израде Плана ће бити
предузеће, односно друго правно лице које
је регистровано за израду просторнопланске документације, а чији ће се избор
обавити у складу са Законом о јавним
набавкама.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику општине Модрича»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-150/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год
Велибор Цвијић,с.р.
________________________________

14.
На основу члана 43. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу – („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19) и члана 37. став 2.
тачка 8.
Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича»,
број: 5/17) Скупштина општине Модрича је
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на 31. сједници одржаној дана 27.12. 2019.
године, донијела je

О Д Л У К У
о именовању Савјета за праћење израде
плана парцелације за парцелу означену као
к.ч. 2811/1 к.о. Модрича
I
У Савјет за праћење израде плана
парцелације за парцелу означену као к.ч.
2811/1 к.о. Модрича именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тибор Јовичић,
Борислав Којић,
Горан Лукић,
Милан Мишић,
Сретко Мишић,
Милан Брадашевић.
II

Задатак Савјета из члана. 1. ове
Одлуке је да прати израду документа
просторног уређења и заузима стручне
ставове
према
питањима
општег,
привредног
и
просторног
развоја
територијалне јединице односно подручја
за које се документ доноси , као и стручне
ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења,
усаглашености документа са документима
просторног уређења који представљају
основу за његову израду , односно у
погледу усклађености документа са
одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу и другим прописима заснованим
на закону.
III
Савјет се обавезује да Скупштини
општине подноси информацију о степену
извршених радњи и по указаној потреби
затражи мишљење Скупштине.
IV
Чланови овог Савјета имају право на
новчану накнаду у складу са чланом 4.
Одлуке о утврђивању висине одборничког
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додатка за вршење одборничке дужности,
накнаде за рад у радним тијелима и за
присуствовање при закључењу брака
(„Службени гласник општине Модрича“,
број: 1/18).
V
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: : 01-022-151/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2019. год
Велибор Цвијић,с.р.
________________________________
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 19. став 2. Закона о
социјалном становању Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске ”,
број: 54/19), члана 59. и 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19) и члана 68. Статута општине
Модрича (“Службени гласник општине
Модрича”, број: 5/17), уз претходну
сагласност Републичког секретаријата за
расељена лица и миграције број: 26.05-071024-16/19 од 16.12.2019. године, начелник
општине Модрича, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о начину управљања и одржавања
стамбених јединица
социјалног становања
Члан 1.
(1) Овим правилником се прописује
начин управљања и одржавања стамбених
јединица социјалног становања, начин
обезбјеђивања сигурног и неометаног
коришћења стамбених јединица, чување
употребне
и
тржишне
вриједности
стамбене
јединице,
старање
о
инвестиционом и текућем одржавању,
вођење евиденције стамбених јединица и
уговора о закупу, предузимање и других
мјера с циљем домаћинског управљања
стамбеним
јединицама
социјалног
становања које су у власништву општине
Модрича (у даљем тексту: Општина).
(2) Управљање и одржавање фондом
стамбених јединица социјалног становања
је од општег интереса за Општину.
(3) Приликом коришћења стамбене
јединице и закљученог уговора о закупу,
прикупља се закупнина на посебном рачуну
Општине, која се користи у сврху одрживог
управљања и одржавања стамбених
јединица, а ова средства ће се
распоређивати по потреби у складу са

Акционим планом који Општина доноси
једном годишње.
Члан 2.
(1) Све послове у вези управљања и
одржавања стамбеним фондом социјалног
становања у име Општине врши начелник,
путем надлежних општинских служби у
складу са прописима које прописује Закон о
одржавању зграда и другим важећим
прописима у Републици Срспкој.
(2)
Управљање
подразумијева
активности усмјерене на осигурање
безбиједног и неометаног кориштења
стамбених јединица и очување њихове
употребне и тржишне вриједности, а што
обухвата
бригу
о
текућем
и
инвенстиционом
одржавању,
администрацију и заштиту стамбених
јединица од незаконитог и недозвољеног
кориштења, те предузимање других мјера у
циљу домаћинског управљања фондом
стамбених јединица социјалног становања.
Члан 3.
(1) Управљање објектима социјалног
становања подразумијева координацију и
усмјеравање појединачних и свеукупних
дјеловања
ради
њиховог
складног
функционисања и оптималног остваривања
утврђених задатака у циљу ефикасног
кориштења и одржавања стамбеног објекта
и задржавања његове вриједности, а
представља
низ
континуираних
административних,
финансијских
и
техничких активности, као што су:
1) одржавање зграде као цјелине и
заједничких дијелова зграде,
и
2) одлучивање
о
осигурању
кориштењу финансијских средстава,
3) осигурање кориштења зграде,
4) повјеравање/преузимање
послова
управљања зградом,
5) израда записника о преузимању
зграде на управљање,
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6) закључивање уговора закупу,
7) субвенционисање становања,
8) отварање рачуна за предвидиве
трошкове управљања и одржавања,
на који се уплаћује закупнина,
9) праћење прихода и расхода,
10) електронско
вођење
свих
релевантних података,
11) евидентирање зграда, стамбених
јединица и корисника стамбених
јединица,
12) евидентирање свих интервенција на
објекту,
13) формирање комисије за утврђивање
грађевинског стања објекта,
14) израда и реализација годишњег
програма управљања, одржавања и
побољшања
зграде,
као
и
предвидивих
трошкова
и
финансијског оптерећења,
15) израда
годишњег
(кварталног)
извјештаја
о
управљању
и
одржавању зграде,
16) доношење одлуке о кућном реду,
17) израда информација које се односе
на планиране активности,
18) израда цјеновника радова-услуга,
калкулација и прикупљање понуда,
19) уговарање извођења радова и
надзор,
20) поступање по налогу надлежних
инспекцијских органа,
21) надзор,
22) мониторинг.
(2)
Одржавања
стамбене
зграде
социјалног становања је спрјечавање и
отклањање кварова и спречавање штете
која може настати на заједничким
дијеловима
зграде
и
припадајућим
стамбеним јединицама.
Члан 4.
(1) Одржавање објеката социјалног
становања
подразумијева
одржавање
станова у објектима и одржавање
заједничких дијелова и уређаја објеката.
(2) Послови
одржавања
објеката
социјалног становања, у зависности од
њихове природе, обима и динамике
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извођења, су:
1) редовно/текуће одржавање које
подразумијева извођење радова ради
спречавања оштећења која настају
употребом
зграде
или
ради
отклањања тих оштећења, редовно
техничко одржавање, као што су
редован преглед разних инсталација
и уређаја, те хигијенско и
одржавање
зеленила,
ради
задовољавајућег
нивоа
употребљивости зграде,
2) инвестиционо одржавање / велике
поправке које подразумијева велике
поправке или преправке и замјена
уређаја, инсталација и дијелова
зграде
(као
што
су
кров,
фасада,столарија), како би се објекти
у корисном периоду трајања могли
нормално користити за становање, с
тим да се обим радова, рокови
извођења, те финансијска средства,
планирају кроз посебан програм
инвестиционог одржавања,
3) хитне поправке што подразумијева
радове на спрјечавању и отклањању
узрока непосредне опасности по
живот и здравље људи у објекту,
или поред њега у домету опасности,
као и непосредне опасности за
оштећење имовине, који се изводе
без одлагања - радови хитне
интервенције,
4) нужне
поправке
што
подразумијева
радове
на
отклањању оштећења на објекту која
представљају опасности за живот и
здравље људи - радови нужне
поправке,
5) поправке
послије
природне
непогоде
у
циљу
санације
посљедица природне непогоде или
више
силе
на
заједничким
дијеловима зграде и становима, у
складу са планом санације природне
непогоде које израђује надлежни
орган власти.

Страна - 40

Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА уторак, 31.децембар 2019.

Члан 5.

Члан 6.

(1) Корисник стамбене јединице/стана
социјалног
становања
је
обавезан
одржавати стан и извршавати одређене
послове
ради
очувања
затечених
вриједности стана, односно зграде као
цјелине, као и бринути се и одржавати у
исправном стању стан који користи, на
начин да другим станарима не узрокује
штету.
(2) Корисник стана је дужан
организовати и сносити трошкове текућег
одржавања стана и то:
1) редовне прегледе и сервисирање
инсталација
водовода
и
канализације од прикључка на
заједничку
водоводну
и
канализациону вертикалу зграде до
прикључка на санитарни уређај у
стану (сифон,судопере, умиваоник
и сл.),
2) одчепљење
и
чишћење
канализационе мреже која припада
само стану и одношење изливних
остатака,
3) поправке или замјену дијелова
електричних инсталација у стану
(прекидача, сијалица и др.),
4) дезинсекцију и дезинфекцију стана,
5) кречење просторија у стану,
6) поправку или замјену окова, брава,
катанаца и других уређаја за
затварање просторија у стану,
7) чишћење снијега и леда са прозора,
балкона, лођа и тераса свог стана,
8) одржавање хигијене у стану,
9) друге радове којима се осигурава
текуће
одржавање
стана
на
задовољавајућем
нивоу
употребљивости.

(1) Општина је дужна да из посебног
фонда формираног из средстава закупнине
врши
и
финансира
инвестиционо
одржавање стамбених јединица и то
уградњу, поправку или замјену:
1) гријања у стамбеним јединицама,
2) телефонских и електроинсталација,
3) водоводних
и
канализационих
инсталација,
4) друге радове којима се обезбјеђује
функционалност и употребљивост
стамбених јединица, ако је иста
угрожена.
(2) Изузетно, у случајевима када се
уградња врши на изричит захтјев и потребу
корисника стана, уколико је власник стана
сагласан са истим, радове из овог може
предузети и финансирати корисник стана уз
писмену сагласност власника.
(3) Корисник стана није овлаштен
вршити у стану било какве преправке и
реконструкције без писмене сагласности
власника.

(3)
Извођење
радова
текућег
одржавања стана финансира корисник
стана уз обавезу прилагођавања правилима
кућног реда и поступања с пажњом доброг
домаћина.

Члан 7.
(1) У заједничке дијелове зграде спадају:
1) носива
конструкција
зграде
(темељи, носиви зидови, стубови,
међуспратна
конструкција,
кровни покривач /коси и равни/),
2) кровови
(изолације,
цријеп,
салонит и слично),
3) проходне
и
непроходне
заједничке терасе,
4) подрумски простор без станарске
оставе,
5) поткровље-таван,
6) заједничко спремиште,
7) просторија за састанке, вешерај,
котловнице
које
нису
у
власништву јавних предузећа и
сл.,
8) фасаде зграде, улазна врата и
прозори заједничких простора,
9) кровна и остала лимарија (сливне
вертикале, олуци, опшави и
друго),
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10) димњаци, вентилациони канали,
хидранти, протупожарни апарати,
цријева са млазницама и слично,
11) заједничка степеништа, ограде,
пожарни прилази и слично,
12) дизала за пријевоз путника и
терета
(лифтови)
са
свим
инсталацијама које осигуравају
нормално и сигурно кориштење
истих,
13) електричне
инсталације
од
главних осигурача до помоћне
разводне плоче,
вертикалне
и
14) водоводне
хоризонталне инсталације од
првог вентила у стану и другим
посебним дијеловима зграде до
главног водомјера (искључујући
водомјер),
15) санитарни уређаји, инсталације
водовода и канализације у
заједничким просторијама,
16) вертикалне
канализационе
инсталације
од
укључења
водовода из стана и других
посебних дијелова зграде до
сабирних шахтова,
17) електричне инсталације стубишне
расвјете (аутомати, сијалична
мјеста и арматуре, разводна
плоча, бројила и уклопни сат),
18) заједнички дијелови инсталација
централног гријања до закључно
са вентилом на гријном тијелу,
као и гријна тијела у заједничким
просторима,
19) телефонске
инсталације
до
развода за стан, инсталације
електричних брава, интерфона,
позивних
тастатура,
звона,
инсталације громобрана и слично,
кабловских
и
20) инсталације
антенских система, од разводника
на улазу у зграду, на крову или у
приземљу,
до
разводника
инсталација на улазу у стан и
друге посебне дијелове зграде,
21) уређаји за снабдјевање водом
(хидрофори и хидрофлекси),
22) просторије и инсталације за
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одлагање отпада,
23) заједничка септичка јама, уколико
објекат није прикључен на
градску канализациону мрежу и
24) други дијелови и уређаји који
служе заједничкој сврси.
(2)
Корисници
станова
социјалног
становања имају право да неометано
користе заједничке дијелове зграде без
повређивања права осталих корисника.
(3) Одржавање заједничких дијелова
стамбених јединица из члана 1. став 1. овог
правилника врши се у складу са
одговарајућим
прописима
којим
се
прописује одржавање зграда у Републици
Српској.
Члан 8.
(1)
Под
редовним
одржавањем
заједничких дијелова и уређаја зграде
према закону сматра се:
1) редовно
одржавање
чистоће
заједничких просторија,
2) редовно плаћање утрошка електричне
енергије у заједничким дијеловима и
уређајима зграде,
3) кречење и бојење зидова, стропова,
вањске и унутрашње столарије и
остали молерско - фарбарски радови,
4) бојење браварије, радијатора, других
гријних тијела и других одговарајућих
елемената,
5) замјена кровова,
6) керамичарски и други радови на
завршним облогама подова и зидова,
7) замјена подних облога и премазивање
подова,
8) поправак фасаде,
9) замјена
и
поправак
столарије,
укључујући и елементе заштите од
вањских утицаја (капци, жалузине и
слично),
10) поправак покрова и равног крова,
дјелимична и потпуна санација,
11) одржавање расвјете и других
електричних уређаја, (замјена сијалица,
прекидача, утичница, звона, свјетиљки,
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интерфона и слично), као и одржавање
вањске расвјете која припада згради,
12) замјена и поправак брава и других
елемената,
13) одржавање насада, стаза, опреме и
других елемената на земљишту који
припадају згради (ограде, справе за игру
дјеце, оквири за чишћење тепиха, клупе
и слично),
14) редовни сервиси лифта,
15) редовни сервиси противпожарне
инсталације и противпожарних апарата,
16) редовни сервиси агрегата за расвјету,
хидрофорских постројења и препумпних
станица за отпадну воду и пумпних
станица за воду,
17) редовни сервиси на антенским
уређајима,
уређајима
за
пријем
телевизијског програма, укључујући и
уређаје за кабловску и сателитску ТВ,
18) редовни сервиси на инсталацијама
водовода,
канализације
и
електроинсталација
и
машинских
инсталација,
19) редовни сервиси осталих апарата и
уређаја у згради према упутству
произвођача,
20) одржавање и чишћење димњака и
вентилационих канала,
21) дезинсекција, дезинфекција и
дератизација заједничких просторија
зграде и посебних дијелова и уређаја
зграде када се обавља у цијелој згради у
циљу трајног отклањања штеточина и
гамади,
22) чишћење одводних решетака, одвода
и олука,
23) чишћење септичких јама, уколико
објекат није прикључен на градску
канализациону мрежу.
(2) Власник објекта намијењеног за
социјално становање је дужан да из
посебног фонда формираног из средстава
закупнине у складу са чланом 1. став 3.
овог правилника врши и финансира
одржавање заједничких дијелова зграде.
(3) Корисник који у стану, дијелу
стана или на другим дијеловима зграде или
уређајима, инсталацијама и опреми,

намјерно или непажњом, проузрокује
штету, или их проузрокују чланови његовог
породичног домаћинства, или лица која су
у стану и згради уз његов пристанак,
обавезан је организовати и сносити
трошкове оправки.
(4) Уколико корисник стана не
организује
поправку
и
не
плати
припадајуће трошкове, власник зграде ће уз
помоћ управника процијенити трошкове те
поправити насталу штету, а трошкови
поправке ће се од корисника стана
наплатити кроз закупнину било у виду
повећања сљедеће закупнине за пуни износ
поправке, било на начин да ће се трошкови
подијелити на више мјесечних рата, а све у
складу са договором са корисником стана.
Члан 9.
Инвестиционо
одржавање
подразумијева веће поправке или замјену
заједничких дијелова/уређаја зграде који су
од утицаја за кориштење станова и
заједничких
дијелова
зграде,
а
финансирање инвестиционих захвата врши
се из дијела прикупљене закупнине за
кориштење стана.
1)
Инвестиционо
одржавање
заједничких дијелова обухвата велике
поправке:
1.
кровне конструкције и других
конструктивних елемената зграде,
2. кровног покривача и других
елемената крова (димњаци, вентилациони
канали,
кровни
отвори,
кровни
свјетларници, лимене опшивке и увале,
сливници, одводи и други елементи крова,
заједничке лође и терасе и други дијелови
крова),
3. лифта са припадајућим дијеловима
(кућица, лифтовско окно са инсталацијама
и
уређајима),
као
и
испитивање
исправности у складу са важећим
прописима о лифтовима,
4. олука, олучних цијеви и других
елемената за одвод воде са крова и заштиту
зграде од продора воде,
5.
хоризонталне
и
вертикалне
хидроизолације,
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6. водоводне и канализационе мреже од
прикључка на градску водоводну и
канализационз мрежу, сенгрупа или другог
изливног мјеста до прикључка на
санитарни
уређај
(сифон
судопере,
умиваоника и сличних елемената) у згради,
7.
вентилационих
цијеви
канализационе мреже и њихових глава на
крову зграде,
8. електроинсталације зграде до
струјомјерног ормара,
9. инсталација централног гријања,
гријних тијела у згради, дијелова топлотних
постројења и уређаја зграде са пуњењем,
пражњењем и озрачивањем топловодне
мреже, као и поправка или замјена
инсталација за гас,
10.
пумпног
постројења
за
избацивање воде (отпадне, подземне и
кишне) са припадајућим дијеловима
(просторија са инсталацијама и уређајима),
11. хидрофорског или другог
пумпног постројења за снабдијевање зграде
водом или за смањење притиска воде, са
припадајућим дијеловима и инсталацијама,
12. дотрајалих металних, стаклених
и других ограда на крову, степеништу,
терасама, лођама и другим заједничким
дијеловима зграде,
13. канала за смеће у згради,
14. дотрајалих подова, плафона и
зидова у заједничким дијеловима зграде,
15. дрвених и металних дијелова на
прозорима
и
вратима
заједничких
просторија зграде,
16. оштећених и дотрајалих фасада,
фасадних облога и елемената фасаде и
других спољних дијелова зграде са
приоритетом заштите фасаде од продора
воде и влаге,
17. инсталација и уређаја за
узбуњивање у згради,
18.
громобрана,
интерфона,
кабловских и ПТТ инсталација, антенских
уређаја и њихових дијелова у згради,
19. хидраната, хидрантских цријева
и других хидрантских дијелова у згради,
20. инсталација и уређаја за
централно загријавање воде за заједничке
просторије које припадају згради,
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21.
протипожарног
степеништа
зграде и инсталација и уређаја за заштиту
од пожара,
22. казана на чврсто гориво у
заједничким дијеловима зграде,
23.
санитарних
уређаја
у
заједничким дијеловима зграде,
24. уређаја за нужно освјетљење и
уређаја за резервну електроенергију
(агрегата).
Члан 10.
(1) Хитним поправцима сматра се
предузимање радова у стану и заједничким
дијеловима и уређајима зграде, нарочито у
случају:
1) кварова на систему централног
гријања,
2) пукнућа, оштећења и зачепљења
водоводне
и
канализационе
инсталације,
ради
спречавања
даљњих штетних посљедица,
3) кварова
на
електричној
инсталацији,
4) знатнијих оштећења димњака,
димоводних
и
вентилационих
канала,
5) продирања оборинских вода у
зграде, санирања посљедица истог
продора, те знатнијег оштећења
крова,
6) нарушене статичке стабилности
зграде или појединих дијелова
зграде,
7) кварова на лифту,
8) отпадања дијелова фасаде,
9) санирања посљедица пожара,
10) санирања посљедица елементарне
непогоде.
(2) Поправке посљедица елементарне
непогоде обављају се у циљу санације
посљедица
природне
непогоде
на
заједничким
дијеловима
зграде
и
становима, а усклађује се са планом
санације посљедица природне непогоде
који израђује надлежни орган власти.
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(3) Корисник стана је овлаштен и
дужан, без одгађања, пријавити штету за
коју је сазнао да је настала на заједничким
дијеловима зграде, и штету у стамбеним
јединицама, ако од њих пријети опасност
осталим дијеловима зграде, као и да без
одлагања, омогућити извођење ових радова
у дијелу који се односи на његов стамбени
простор или кад се ти радови морају
извести из тог простора.
Члан 11.
Нужним поправцима сматра се
предузимање радова нарочито ради:
1) санације
кровне
конструкције,
носивих
зидова,
стубова,
међуспратних конструкција, темеља,
2) санације димњака, димоводних и
вентилационих канала,
3) санације равних и косих кровова,
4) замјене инсталација на заједничким
дијеловима и уређајима зграде
(водоводне,
канализационе,
електричне, машинске, централног
гријања и сл.),
5) поправка фасаде зграде,
6) изолације зидова, подова и темеља
зграде,
7) сви други радови који су неопходни
да се стан, односно зграда сачува од
већег оштећења или да се заштити
живот и имовина грађана.
Члан 12.
Општина као власник, одржавање
зграде намијењене за социјално становање
може организовати на сљедеће начине:
1) закључивањем
периодичног
оквирног споразума са физичким
или правним лицем за набавку
радова
на
одржавању
зграде
намијењене за социјално становање
у складу са прописима који су
прописни
Законом
о
јавним
набавкама у Републици Српској;
2) повјеравањем
одржавања
професионалном
стамбеном
управнику, организацији која је

регистрована
за
ову
врсту
дјелатности и која ове послове врши
примјеном односних закона, а
повјеравање послова одржавања се
регулише уговором.
3) контролисано управљања на начин
да се ангажује повјереника за зграду,
кућепазитеља, домара или кућног
мајстора, с тим да повјереник може
бити корисник стана у објекту
социјално-непрофитног становања,
односно
члан
породичног
домаћинства корисника и друго лице
уз одговарајуће препоруке.
4) У случајевима из тачке 3), власник
објекта,
преузима
послове
планирања,
финансирања
и
извјештавања, док повјереник за
зграду превентивно обавља послове
на одржавању зграде и спрјечава
настанак већих оштећења, те
прикупља
и
пружа
корисне
информације,
одржава
редовну
комуникацију са власником објекта
и сл. а међусобни односи су
регулисани уговором.
Члан 13.
Приједлог
годишњег
плана
управљања и одржавања зграде урадит ће
правно лице коме је власник зграде
повјерио објекат на управљање и
одржавање путем уговора, те исти
доставити власнику-Општини која даје
своје сугестије прије коначне потврде
његовог садржаја, односно власник објекта
када самостално организује управљање и
одржавање.
Члан 14.
Надлежнo одјељење општине ће водити
евиденцију о приходима, расходима и
утрошку средстава на име одржавања
стамбених јединица, заједничких дијелова и
уређаја зграде, те о испуњавању обавеза
утврђених овим правилником и уговором о
закупу.
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Члан 15.
Општина ће путем надлежних служби,
у складу са важећим законима и прописима
вршити
надзор
над
повјереним
управљањем и одржавањем стамбених
јединица и заједничких дијелова стамбених
јединица из члана 1. став 1. овог
правилника.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ,,Службеном
гласнику општине Модрича“.
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општине које су на основу Одлуке о фонду
стамбених јединица социјалног становања
на подручју општине Модрича намијењене
за социјално становање.
(3) Стамбено збрињавање обезбјеђује
се додјелом стамбене јединице у
непрофитни закуп, на одређено вријеме, уз
сигурност кориштења, док трају потребе за
стамбеним збрињавањем и уз испуњеност
општих и посебних услова прописаних
овим правилником.
(4) Изузетно, уколико се ради о
стамбеним јединицама које су изграђене
средствима донатора или кредитора
поступак додјеле се врши у складу са
њиховим захтјевима.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Члан 2.
Број: 02-372-23/19
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.12.2019.год
Младен Крекић с.р.
________________________________

2.
На основу члана 13. став 14. Закона о
социјалном становању Републике Српске
основама (“Службени гласник Републике
Српске ”,број: 54/19), члана 59. и 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута
општине Модрича (“Службени гласник
општине Модрича”, број: 5/17), уз
претходну
сагласност
Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције
број: 26.05-07-1024-16/19 од 16.12.2019.
године, начелник општине Модрича,
доноси
ПРАВИЛНИК
о поступку додјеле стамбених јединица
социјалног становања
Члан 1.
(1) Овим правилником се прописује
поступак утврђивања испуњености општих
и посебних услова, начин утврђивања ранглисте корисника, ради додјеле стамбених
јединица
социјалног
становања
на
кориштење.
(2) Стамбене јединице су у власништву

Право на додјелу стамбене јединице на
кориштење имају физичка лица која
испуњавају опште услове:
1) да су држављани Репубике Српске и
Босне и Херцеговине или страни
држављани који имају дозволу за
привремени или стални боравак у
Републици Српској, што се доказује
увјерењем о држављанству,
2) да имају пријављено пребивалиште
или боравиште на територији општине
Модрича, најмање три године непрекидно у
тренутку расписивања јавног конкурса, што
се доказује пријавом о пребивалишту,
3) да немају у посједу или власништву
непокретност на територији Босне и
Херцеговине или је она неусловна за живот
у смислу непостојања електроинсталација,
водоводних и санитарних инсталација и
пријетња је по здравље, или стамбена
јединица није одговарајуће површине, с
обзиром на број чланова породичног
домаћинства,
4) да мјесечни приходи по члану
домаћинства не прелазе 35% просјечне нето
плате остварене у Републици Српској у
претходној години.
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Члан 3.
(1) Сматра се да је лице које нема у
посједу и власништву непкокретност на
територији Босне и Херцеговине ако:
1) оно или члан његовог породичног
домаћинства нема у посједу и власништву
непокретност,
односно
стамбене
јединице/стана која је одговарајућег
стандарда за њега и његово породично
домаћинство у смисли овог правилника,
2) ако стан или стамбена јединица у
јавној својини користи по основу закупа на
одређено вријеме без права на куповину.
(2) Сматра се да лице није без
непокретности,
односно
стамбене
једининице/стана ако се он или чланови
његовог породичног домаћинства у периоду
од 5 година прије објављивања конкурса
својом вољом лишио својине или сусвојине
на непокретности чија тржишна вриједност
износи више од 50% тржишне вриједности
стамбене јединице одговарајућег стандарда
за њега и његово породично домаћинство у
смислу овог правилника.
Члан 4.
(1)
Под
стамбеном
јединицом
одговарајућег стандарда сматра се стамбена
јединица
која
одговара
стамбеним
потребама породичног домаћинства у
смислу да испуњава основне услове
становања у погледу опремљености
електроинсталацијама,
водоводним
и
санитарним инсталацијама и није пријетња
по здравље, те је одговарајуће површине, с
обзиром на број чланова породичног
домаћинства.
(2) Члановима породичног домаћинства
у смислу овог правилника, сматрају се лица
која са лицем које се пријавило на јавни
конкурс живе у заједничком домаћинству, и
то: брачни и ванбрачни супружници,
њихова дјеца брачна, ванбрачна и усвојена,
посторчад, дјеца дата под старатељство и

друга дјеца без родитеља дата на
издражавање, мајка, отац, очух, маћеха,
усвојилац, дјед и баба, браћа и сестре.
(3) У складу са општим условима с
обзиром на број чланова породичног
домаћинства одговарајућом површином се
сматра ако је структура и корисна
површина стамбених јединица:
1) за једно лице, већа од 25 м²,
2) за сваког сљедећег члана породичног
домаћинства, већа за 7 м².
(4) Укупна површина додијељење
стамбене
јединице
породичном
домаћинству не може бити већа од 81 м².
Члан 5.
(1) Према околностима наведених у
складу са чланом 2. став 1. т.1.,2. и 3. овог
правилника испуњавање општих услова
доказује се:
1) увјерењем о држављанству или
потврдом о пребивалишту,
2) изводом из евиденције некретнина
или
овјереним
изјавом
да
нема
непокретност на територији БиХ које је
издато од стране надлежног органа,
3) број и старосна доб чланова
породичног домаћинства се доказује
кућном листом овјереном од стране
надлежног општинског органа, те родним
листом за све малољетне чланове
домаћинства које није старије од шест
мјесеци, односно за пунољетне чланове
породичног
домаћинства
фотокопије
важећих личних карата за сваког
пунољетног члана наведеног на кућној
листи
заједничког
домаћинства
уз
сагласност
подносиоца
пријаве
за
просљеђивање личних и осталих података у
циљу тачности и вјеродостојности,
4)
испуњавање
општих
услова
укључују и провјере по службеној
дужности, као и додатном провјером
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обиласком терена од стране надлежне
комисије која ће о условности стамбених
услова водити службену забиљешку, те
сачинити записник који садржи фото
документацију о утврђеним чињеницама.
(2) Општи услови у складу са чланом 2.
став 1. тачка 4. овог правилника се доказује
потврдом издатом од стране послодавца о
висини примања за запослене чланове
породичног домаћинства или потврде
издате од стране Завода за запошљавање
или овјерене изјаве о другим врстама
прихода за све чланове домаћинства.
(3) Под приходима сматрају се примања
и приходи који се остварују у мјесечним
износима и то приходи по основу радног
односа,
уговора
о
дјелу,
пензија,
инвалиднина и других примања по основу
борачко инвалидске заштите, као и приход
од
регистрованог
пољопривредног
газдинства или приход по основу
регистроване самосталне дјелатности.
(4) На основу општих услова, који су
елиминаторни и обавезујући за све
кориснике,
утврђује
се
подобност
потенцијалних корисника за додјелу
стамбених
јединица
на
кориштење,
одвојено према структури стамбених
јединица у односу на број чланова
породичног домаћинства у складу са овим
правилником.
(5) Уколико нема стамбених јединица
одговарајуће површине у складу са бројем
чланова
породичног
домаћинства,
подносилац пријаве може писаном изјавом
овјереном код надлежног органа изјавити
да прихвата мањи стан од стана који му
припада.
Члан 6.
На основу посебних услова утврђује
се ранг-листа за додјелу стамбених
јединица, а породичном домаћинству се
максимално може додијелити 280 бодова и
то:
1) на основу броја чланова породичног
домаћинства утврђује се максимално
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50 бодова и то:
1. за сваког пунољетног члана пет
бодова укључујући и подносиоца
пријаве,
2. за сваког малољетног члана десет
бодова,
2) на основу стамбеног статуса утврђује
се максимално 70 бодова и то:
1. за становање у колективном,
алтернивном смјештају 70 бодова,.
2. за становање у неусловним условима
у складу са условима наведеним у чл. 2.
став 1. тачка 3. и члану 3. овог правилника
25 бодова .
3. за становање са другим породицама и
подстанарство до 25 бодова и то за дуже од
пет година 25 бодова, а краће од пет година
10 бодова.
3) на основу социјалног статуса утврђује се
максимално 40 бодова, и то:
1. за кориснике права која им припадају на
основу закона којим се прописује социјална
заштита
као
што
су
материјално
необезбијеђана и за рад неспособна лица,
лица са инвалидитетом са утврђеним
процентом тјелесног оштећења преко 70%,
старија лица без породичног старања преко
65 година и жртве насиља у породици 40
бодова,
2. корисницима сталне новчане помоћи 30
бодова,
3. ако висина мјесечних прихода по члану
домаћинства износа до 20% просјечне плате
остварене у Републици Српској у претходној
години 20 бодова,
4. ако мјесечни приходи по члану
домаћинства износе од 20% до 35% просјечне
нето плате остварене у Републици Српској у
претходној години 10 бодова,
4) на основу припадности рањивим
категоријама максимално 60 бодова, и то:
1. расељена лица и избјеглице 20 бодова,
2. демобиласини борци 20 бодова,
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3. ратни војни инвалиди од пете до десете
категорије 20 бодова,
4. повратници по споразуму о реадмисији и
жртве ратне тортуре 20 бодова,
5. самохрани родитељи или породице са
троје и више дјеце или млади без
родитељског старања 20 бодова.

1.уговором о подстанарском односу или
изјавом
о
подстанарском
односу
овјереном код надлежног органа у мјесту
пребивалишта или нотарски обрађену
којом изјављује да стамбена јединица не
одговара у погледу стамбеног простора и
броју чланова породичног домаћинства,

5) на основу припадности посебним
категоријама максимално 60 бодова и то:

2. комисија врши додатну провјеру на
терену, с тим да се не сматра становањем
код својих родитеља или супружникових
родитеља или ванбрачног партнера и
сродника у правој линији у заједничком
домаћинству уколико ова лица на
територији
Босне и Херцеговине у
својини имају једну или више стамбених
јединица,

1. млади и млади брачни парови до 35
година 60 бодова, с тим да се младим
брачним паром у смислу одредаба овог
правилника сматрају супружници од којих
један није старији од 35 година на дан
расписивања конкурса, а брак им траје
најмање једну годину,
2. лица са дефицитарним занимањима 50
бодова, с тим да начелник општине у складу
са локалном стратегијом утврђује број ових
станова и дефицитарна занимања која се не
могу наћи на тржишту рада на подручју
општине или их има недовољно, а од
посебног су значаја за развој општине, те у
односу на број расположивих стамбених
јединица планираних на основу локалне
стратегије доноси посебан правилник за
бодовање дефицитарних занимања, јер се
ради о посебној категорији која не мора
испуњавати опште услове прописане овим
правилником.
Члан 7.
(1) Стамбени статус се доказује:
1)
за
становање
у
колективном/алтернативном смјештају потврдом/рјешењем надлежног органа о
врсти смјештаја на којој су назначени сви
чланови
домаћинства
који
користе
колективни/алтернативни смјештај,
2) за становање у неусловним стамбеним
јединицама,
доказује
се
додатном
провјером обиласка терена о условности,
3) за становање са другим породицама и
подстанарство се доказује:

4) правоснажном одлуком којом је
окончан оставински поступак и другим
валидним
документма
издатих
од
надлежних органа.
(2) Вреднује
се
само
последњи
стамбени статус на дан подношења пријаве
на конкурс, остварен у континуитету.
Члан 8.
Испуњавање посебних услова на
основу социјалног статуса и припадности
рањивим категоријама корисник доказује:
на основу одлуке суда код самохраних
родитеља, одговарајућим увјерењима или
потврдама издатих код надлежних органа
који води службену евиденцију, као и
одговарајућом
потврдом
службе
за
запошљавање за све пунољетне чланове
породичног домаћинства, те Центра за
социјални рад, с тим да се неспособност за
рад због болести доказује потврдом
здравствене установе у којој је постављена
дијагноза са потписом три љекара
одговарајуће специјалности који је издат
само у сврху конкурисања за социјално
становање и није старији од шест мјесеци
од дана истека рока за пријављивање на
конкурс, те других валидних докумената.
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Члан 9.
(1) Докази о испуњавању посебних
услова о којима се не води службена
евиденција подлијежу провјери и то увидом
на терену, путем надлежних општинских
служби, увидом у одговарајуће базе
података, као и путем других доступних
извора података.
(2) Уколико у било којој фази, буде
утврђено да су поједини потенцијални
корисници намјерно или, свјесно дали
нетачне
податке
у
пријави
и/или
неистините наводе у изјави, таква пријава
ће бити дисквалификована по службеној
дужности, а у случају сумње у
вјеродостојност документа провјерити их
увидом на лицу мјеста или на други начин
и утврђено стање констатовати записником.
Члан 10.
(1)
Број
додијељених
бодова
потенцијалном кориснику се збраја према
свим основама и потенцијални корисници
се рангирају према опадајућем редослиједу
од највишег ка најнижем укупног броја
бодова.
(2) Ако два или више лица имају исти
број
додијељених
бодова,
предност
приликом додјеле стамбене јединице на
кориштење имају млади и млади брачни
парови до 35 година, затим рањиве
категорије као што су: расељена лица и
избјеглице, демобилисани борци, ратни
војни инвалиди од пете до десете
категорије, повратници по споразуму о
реадмисији,
жртве
ратне
тортуре,
самохрани родитељи, породице са троје и
више дјеце, млади без родитељског
старања, затим корисници права која им
припадају на основу закона којим се
прописује социјална заштита, као што су:
материјално необезбијеђена и за рад
неспособна лица, лица са инвалидитетом,
старија лица без породичног старања,
жртве насиља у породици.

Број 10 Страна - 49

Члан 11.
(1) Општина
поступак
додјеле
стамбених јединица на кориштење врши
путем јавног конкурса који се објављује на
интернет страници општине, огласној табли
општине,
у
средствима
јавног
информисања и на интернет страници
Републичког секретаријата за расељена
лица и миграције.
(2) Јавни конкурс не може бити отворен
краће од 30 (тридесет) дана, а у случају
потребе, трајање конкурса се може
продужавати због недовољног броја
пријављених уз назначавање новог рока.
(3) Пријаве на јавни конкурс достављају
се на адресу општине, лично или
препоручено путем поште, у затвореној
коверти с назнаком ЗА ЈАВНИ КОНКУРС,,
Додјела стамбених јединица социјалног
становања на кориштење,, НЕ ОТВАРАЈ.
(4) Пристигле
пријаве
ће
се
евидентирати на листу пријема са тачном
назнаком подносиоца пријаве, датума и
времена пријема и потписом подносиоца,
те ће се чувати у стању у каквом су
запримљене све до оног тренутка док исте
не преузме у року од пет дана од дана
затварања јавног конкурса комисија за
провођење конкурсне процедуре.
(5) Лице задужено за пријем и протокол
на писарници општине, ће предсједнику
комисије
сачинити
записник
о
примопредаји
са
листом
пријема
поднијетих понуда са назнаком и бројем
пријава, тачним датумом и временом
преузимања.
(6) Стамбене јединице изграђене из
средстава
донација
или
кредитних
средстава се дају у закуп односно могу се
додијелити на кориштење у складу са
поступком и условима који захтијева
донатор или кредитор који обезбјеђује
финансијска
средства
за
пројекте
социјалног становања.
(7) Јавни конкурс садржи:
1) број и структуру стамбених јединица
који ће бити додијељени у непрофитни
закуп,

Страна - 50

Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА уторак, 31.децембар 2019.

2) опште и посебне услове за
утврђивање ранг-листе,
3) начин бодовања,
4) доказе испуњавања општих и
посебних услова,
5) вријеме трајања конкурса,
6) висину закупнине,
7) податке о контакт особи и додатне
информације.
Члан 12.
(1) Конкурсну процедуру спроводи
комисија коју именује начелник општине у
року од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса.
(2) Комисија се именује на период од 2
године и она броји 5 чланова заједно са
предсједником комисије у коју се именују
лица одговарајуће стручне спреме за ову
врсту посла, с тим да је један члан комисије
представник Центра за социјални рад
општине.
(3) Комисија ради на састанцима које
сазива предсједник комисије на којем се
отварају
пристигле
пријаве,
а
неблаговремене пријаве се записничке
евидентирају
и
неотворене
враћају
подносиоцима у року од три дана од дана
засиједања комисије.
(4) На састанке комисије позивају се
сви именовани чланови комисије у складу
са Пословником о раду комисије, који се
усваја на првом састанку комисије.
(5) Комисија има секретара комисије
који обавља административне послове и
води записник за свако од својих засједања
који потписују чланови комисије, и он нема
право гласа и одлучивања у комисији.
(6) Права и обавезе комисије детаљно
се регулишу Пословником о раду комисије
за додјелу стамбених јединица социјалног
становања на кориштење.
(7) Комисија врши преглед свих
благовремених пристиглих пријава на јавни
конкурс у односу на испуњеност општих
услова, те може да одбаци пријаве уколико
нису испуњени општи услови, затим
примјеном посебних услова у складу са
овим правилником утврђује број бодова

према сваком појединачном услову, те
укупан број бодова према сваком
потенцијалном кориснику појединачно,
одвојено према расположивој структури
стамбених јединица.
(8) Комисија доноси одлуке већином
гласова.
(9) Задатак комисије је да, након
спроведене конкурсне процедуре, утврди
прелиминарну ранг-листу на коју се у року
од 15 дана од дана објављивања може
поднијети приговор комисији.
Члан 13.
(1)
Потенцијални
корисници
се
рангирају према опадајућем редослиједу од
највишег до најнижег укупног броја бодова
и формира се прелиминарна ранг-листа
корисника, након које се врши додатна
провјера стамбеног статуса потенцијалних
корисника.
(2) На основу укупног броја бодова и
додатне провјере стамбеног статуса,
комисија већином гласова доноси одлуку о
утврђивању прелиминарне ранг-листе која
се објављује на огласној табли општине и
на интернет страници, и она садржи:
редни број према редослиједу првенства,
име,презиме, име родитеља корисника,
укупан
број
чланова
породичног
домаћинства, додијељени број бодова према
сваком услову и укупан број бодова, датум
утврђивања и објаве листе и упутство о
подношењу приговора.
Члан 14.
(1) У року 15 дана од дана
објављивања прелиминарне ранг-листе
може се поднијети приговор комисији.
(2) Приговори се подносе комисији која
разматра све пристигле приговоре и може
да прихвати приговор као основан и
измјени прелиминарну ранг-листу, да
одбије приговор као неоснован и потврди
прелиминарну ранг-листу..
(3) Након окончања поступка по
поднесеним приговорима на прелиминарну
ранг-листу, комисија утврђује коначну ранг-

Уторак, 31.децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

листу.
(4) Коначна листа корисника се
закључује
сходно
броју
изграђених
стамбених јединица према структури
стамбених јединица, а додатно се сачињава
листа корисника права на стамбено
збрињавање према редослиједу утврђених
приоритета.
(5) На основу коначне ранг-листе
начелник општине доноси рјешење о
додјели стамбене јединице на коришћење.
(6) Изузетно, лица која су остала без
стамбене јединице усљед више силе и
лицима која због лијечења малољетног
дјетета којем је неопходна здравствена
њега, а имају потребу боравити на
територији општине Модрича дуже од
десет дана, начелник општине може
рјешењем додијелити стамбену јединицу,
на привремено коришћење, без јавног
конкурса, док трају разлози за њено
коришћење.
(7) Комисија из члана 12. став 1.
утврђује оправданост разлога за додјелу
стамбених јединица на коришћење лицима
из става 6. овог члана, без спровођења
јавног конкурса.
Члан 15.
(1) Свим учесницима конкурса који
нису на коначној ранг-листи шаље се
обавјештење како би благовремено могли
изјавити жалбу, док се рјешење о додјели
стамбене јединица на кориштење доставља
лицима са коначне ранг- листе.
(2) Учесник конкурса има право да у
року од 15 дана од дана пријема
обавјештења и рјешења о додјели стамбене
јединице на кориштење изјави жалбу
Секретаријату ако сматра да су се у
конкурсној процедури десиле такве
неправилности које би могле утицати на
објективност његовог исхода.
(3) На рјешење из члана 14. став 6. може
се изјавити жалба Секретаријату у року од
15 дана од дана пријема рјешења.
(4) Рјешење Секретаријата донесено по
жалби из става 2. и 3 овог члана коначно је
и против њега се може покренути управни
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спор.
Члан 16.
(1) На основу коначног рјешења из
члана 14. став 5. и став 6. начелник
општине, као закуподавац ће са корисником
као закупцем, закључити уговор о закупу
којим се дефинишу права и обавезе по
основу кориштења стамбене јединице у
складу са прописима којим се уређује
социјално становање и облигациони
односи.
(2) На основу коначног рјешења из
члана 14. став 5. уговор о закупу закључује
се на период од 12 мјесеци уз могућност
продужења уколико постоје услови за даље
стамбено збрињавање у складу са овим
правилником.
(3) На основу коначног рјешења из
члана 14. став 6. уговор о закупу закључује
се док трају разлози за кориштење стамбене
јединице.
(4) Уговор о закупу закључују се у
писаној форми и садржи:
1) имена уговорних страна и имена
чланова породичног домаћинстава,
2) вријеме и мјесто закључивања
уговора,
3) предмет закупа,
4) висину закупнине,
5) начин и рокове плаћања,
6) права и обавезе уговорних страна,
7) одредбе о забрани насљеђивања и
давања у подзакуп,
8) одредбе о условима, роковима и
отказу уговора о закупу,
9) потписе уговорних страна.
(5) Уколико лице које је добило
стамбену јединицу социјалног становања
на кориштење по основу коначног рјешења
не закључи уговор о закупу без оправданог
разлога у року предвиђеном у коначном
рјешењу, стамбена јединица ће се понудити
сљедећем лицу на листи реда првенства и
предложити доношење акта о стављању ван
снаге раније донијетог акта, као и
доношење новог акта о непрофитном
закупу стамбене јединице социјалног
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становања на кориштење.
Члан 17.
Општина, као закуподавац, ће у току
коришћења додијељене стамбене јединице,
најмање једном годишње, вршити контролу
броја чланова домаћинства и вршити
ревизију остваривања права за даље
коришћење, у складу са овим правилником.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ,,Службеном
гласнику општине Модрича“.
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