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Модрича.........................................................2/1 
 
106. Правилник о измјенама Правилника о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе Модрича.........14/19 
 
 
 
 

Рег. бр. Бр./стр  
 
107. Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Модрича.........................................19/34 
 
108. Појединачни колективни уговор о 
измјенама и допунама Појединачног 
колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Модрича.....................20/1 
 

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСОТРНО 
УРЕЂЕЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 
 
109. Оглас број: 05/8-372-2/20....................1/41 
 
110. Оглас број: 05/8-372-12/20..................16/2 
 
111. Оглас број: 05/8-372-23/20................19/38 
 
112. Оглас број: 05/8-372-31/20 од 04.11.2020. 
године...........................................................20/3 
 
113. Оглас број: 05/8-372-32/20..................21/3 
 

АКТИ ЈП „СРПСКИ КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР“ 

 
114. Одлуку о разрјешењу дужности 
директора ЈП „Српски културни центар“ 
д.о.о. Модрича д.о.о....................................1/42 
 
115. Одлуку о именовању ВД директора ЈП 
„Српски културни центар“ д.о.о. Модрича 
д.о.о...............................................................1/42 
 

АКТИ КОМАНДАНТА ШТАБА 
 

116. Наредба о регулисању рада трговинских 
и других објеката на територији општине 
Модрича…………………………...………..3/1 
 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
117. Закључак о обавезном спровођењу мјера 
за реаговање на појаву болести изазванe 
новим вирусом корона (COVID-19) у 
општини Модрича.........................................5/1 
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Рег. бр. Бр./стр  
 
118. Закључак о плаћању корисника услуга 
ЈПУ „Наша радост“.......................................6/1 
 
119. Закључак о ограничењу рада дрогерија у 
општини Модрича.........................................7/1 
 
120. Закључак о ограничењу рада зелене и 
сточне пијаце у Модричи........................7/1 
 
121. Закључак о продужењу примјене 
закључака.......................................................8/1 
 
122. Закључак о измени Закључка о 
обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона (COVID-19) у 
општини Модрича...................................8/1 
 
123. Закључак о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести 
изазванe новим вирусом корона (COVID-
19) у општини Модрича.........................9/1 
 
124. Закључак о исправци закључка о 
обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазванe 
новим вирусом корона (COVID-19) у 
општини Модрича...................................9/3 
 
125. Закључак о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести 
изазванe новим вирусом корона (COVID- 
19) у општини Модрича.......................10/1 
 
126. Закључак о раду ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича.................................................10/3 
 
127. Закључак о забрани рада ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича...................................11/1 
 
128. Закључак о забрани рада ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича...................................12/1 
 
129. Закључак о о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести 
изазванe новим вирусом корона (COVID- 
19) у општини Модрича.......................13/1 
 

Рег. бр. Бр./стр  
 
130. Закључак о раду ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича.................................................16/1 
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