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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
II

1.
На основу члана 59. став (1) тачка
12) Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 97/16,
36/19), члана 19. став (1) тачка 4) Закона о
систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 68/07,
109/12), и члана 68. став 4. алинеја 20)
Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича» број 5/17),
Начелник општине Модрича д о н о с и
О Д Л У К У
о давању сагласности на Правилник о
измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и
систематаизацији радних мјеста ЈПУ
„Наша радост“ Модрича
I
Даје се сагласност на Правилник о
измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста у ЈПУ
„Наша радост“ Модрича, бр. 01-109/20 од
19.02.2020. године.

Правилник је донио Управни одбор
ЈПУ „Наша радост“ Модрича на сједници
од 18.02.2020. године, на основу одредби
Закона о предшколском васпитању и
образовању
(„Службени
гласник
Републике Српске“, бр. 79/15) и члана 48.
Статута ЈПУ „Наша радост“ Модрича бр.
01-35/2016 од 18.01.2016. године.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-17/20
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.7.2020.год.
Младен Крекић,с.р.
_____________________________

2.
На основу члана 59. став (1) тачка
12) Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број: 97/16),
члана 19. став (1) тачка 4) Закона о
систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 68/07,
109/12, 44/16), и члана 68. став 4. алинеја
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19. Статута општине Модрича («Службени
гласник општине Модрича» број 5/17),
Начелник општине Модрича д о н о с и
О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о
утврђивању цијене услуга
за боравак дјеце у ЈПУ „Наша радост“
Модрича за период мај-август 2020
I
Даје се сагласност на Приједлог
цијене боравка дјеце у Установи за период
мај – август 2020, изазвано појавом вируса
COVID-19 од 13.08.2020. године:
 Бесплатан боравак у мјесецу мају у
периоду од 11.05.2020-15.05.2020,
 Цијена за јул се обрачунава за пет
радних дана, оних који су боравили
у вртићу,
 Корисници који нису боравили у
установи у јулу су ослобођени
плаћања,
 Корисници који нису боравили у
установи у августу су ослобођени
плаћања,
 Корисници који су боравили у
вртићу у мјесецу августу (најавили
боравак од прве половине августа)
плаћају пуну цијену,
 Корисници који су најавили
боравака у вртићу од друге
половине августа плаћају 50 % пуне
цијене,
 Корисници услуга који добију
Рјешење о изолацији не плаћају
период проведен у изолацији.
II
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-49/20
НАЧЕЛНИК
Датум: 19.8.2020.год.
Младен Крекић,с.р.
______________________________
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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

