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I АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу чланова 88., 90., и 91.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16) и Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације за територију Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 25/2020), Начелник општине
Модрича, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о привременом премјештају службеника
општинске управе Модрича
I
Ради
спровођења
наредбе
Министарства управе и локалне самоуправе
Републике Српске о обавезној контроли
лица којима је одређена кућна изолација
због новог вируса корона у Републици
Српској, службеници општинске управе
Модрича и то:

1. Дарко Пурић, дипл. политиколог,
2. Јован Поповић, дипл. инжењер
пољопривреде,
3. Тодор Којић, дипл. инжењер
пољопривреде,
4. Станислав Видић, дипл. правник,
привремено се премјештају у одјељење
Комуналне полиције општине Модрича,
ради контроле и утврђивања да ли се лица
налазе на локацији на којој је одређено да
буду у изолацији.
II
Службеници из тачке I овог рјешења
премјештају се у одјељење Комуналне
полиције општине Модрича за вријеме
трајања вандредне ситуације за територију
Републике Српске.
III
Против овог рјешења дозвољена је
жалба Одбору за жалбе општине Модрича у
року од осам дана од дана достављања
рјешења.
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Жалба не одлаже извршење рјешења.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-111-10/20
Датум: 18.03.2020. године

НАЧЕЛНИК
Младен Крекић,с.р.
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2.
На основу чланова 88., 90., и 91.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16) и Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације за територију Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“ број: 25/2020), Начелник општине
Модрича, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о привременом премјештају радника
општинске управе Модрича
I
Момчило
Лазендић,
радник
општинске управе општине Модрича
привремено се премјешта у одјељење
Комуналне полиције, ради обављања
послова возача и извршавања наредби Владе
Републике Српске и Штаба за ванредне
ситуације општине Модрича.
II
Радник из тачке I овог рјешења
премјешта се у одјељење Комуналне
полиције општине Модрича за вријеме
трајања вандредне ситуације за територију
Републике Српске.
III
Против овог рјешења дозвољена је
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жалба Одбору за жалбе општине Модрича у
року од осам дана од дана достављања
рјешења.
Жалба не одлаже извршење рјешења.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Рјешење о привременом премјештају
службеника
општинске
управе
Модрича……………………………………1-2

2. Рјешење о привременом премјештају
радника општинске управе Модрича……....2
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Александра Ђурић, дипл. правник
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА
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