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I АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ 

 
1. 

На основу члана 45. тачка б), г) и 
з)  Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 
и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 90/17), Одлуке о 
проглашењу ванредне ситуације на 
територији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 25/20), члана 16. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спасавања 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 12/13), 
Општински штаб за ванредне ситуације 
на сједници одржаној дана 22.03.2021. 
године доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

о обавезном спровођењу мјера за 
спречавање ширења  

вируса корона (COVID-19) на 
подручју општине Модрича 

 

 
 
Општински штаб за ванредне 

ситуације Модрича констатује да је 
повећан број лица под активним 
надзором у односу на претходну 
сједницу Општинског штаба, те да 
повећање није нагло него постепено. 
Такође, процјењено је да примарни ниво 
здравствене заштите у потпуности 
функционише у складу са препорукама 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске. Закључак 
Републичког штаба за ванредне 
ситуације број 73-1/21 од 21.03.2021. 
године у потпуности се примјењује на 
подручју општине Модрича. 

У складу с наведеним, 
Општински штаб за ванредне 
ситуације Модрича доноси препоруке, 
задатке и ограничења: 

 
1. Задужују се сви субјекти општине 

Модрича обухваћени Закључком 
Републичког штаба за ванредне 
ситуације број: 73-1/21 од 
21.03.2021.године да поштују мјере 
прописане истим. 
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2. Забрањују се сва јавна и приватна 
окупљања грађана која нису у 
складу са закључком Републичког 
штаба. 

3. Забрањује се рад фитнес-центрима 
и културно-умјетничким 
друштвима, као и активности 
унутар установа културе које 
подразумијевају истовремено 
окупљање већег броја људи. 

4. Забрањују се посјете у домовима за 
стара лица уз придржавање свих 
превентивних и заштитних 
мјерапрема пацијентима и особљу.  

5. Сви угоститељски објекти морају 
поштовати Закључак Републичког 
штаба за ванредне ситуације 
Републике Српске број 73-1/21 од 
21.03.2021.године. 

6. У циљу спречавања ширења вируса 
COVID-19 извршит ће се 
дезинфекција простора школских 
објеката, простора јавних установа 
и парковских површина. 

7. Органи јединице локалне 
самоуправе и остали субјекти који 
врше јавна овлаштења дужни су 
организовати свој рад са грађанима 
тако да ограниче и контролишу 
број особа које истовремено могу 
боравити у просторијама органа, 
контролисати мјеру одржавања 
прописаног растојања, 
примјењивати мјере дезинфекције 
и појачане хигијене и омогућити 
рад шалтер сале и матичне службе 
уз помоћ провидне баријере на 
радном мјесту која пружа довољну 
заштиту запосленом и кориснику. 

8. Задужује се Дом здравља да одржи 
капацитет у људским и 
материјалним ресурсима, те да 
сагледа потребе за набавком 
неопходне опреме; 

9. Задужује се Комуналац а.д. 
Модрича да појача активност око 
прања улица и јавних површина; 

10. Налаже се превозницима у јавном 
превозу да појачају мјере хигијене 

у виду додатног прања, чишћења и 
дезинфекције превозних средстава; 

11.  Дом  здравља Модрича је задужен 
за спровођење вакцинације против 
корона вируса. Грађанство се за 
вакцинацију пријављује у 
амбуланти породичне медицине, а 
вакцинација је бесплатна и на 
добровољној бази. Предвиђено је 
да се и лица која нису здравствено 
осигурана пријаве на број телефона 
066/124-368. 

12. Начелник општине Модрича ће 
одржати радни састанак са 
представницима привредних 
друштава који су незадовољни 
препорученим мјерама 
Републичког штаба за ванредне 
ситуације, с циљем да се за исте 
дефинише приједлог помоћи који 
ће бити упућен  Влади Републике 
Српске. 

13. Штаб ће и даље активно пратити 
развој ситуације и у складу са тим 
благовремено доносити закључке и 
усмјеравати рад надлежних 
служби. 

14. Овим Закључком престаје да важи 
Закључак о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву 
болести изазване вирусом корона 
(COVID-19) на подручју општине 
Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 13/20). 

15. Овај Закључак ступа на снагу 
даном доношења, а објавит ће се у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича.“ 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    02-85-3/21            НАЧЕЛНИК 
Датум: 22.03.2021.год Јовица Радуловић,с.р. 
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
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 2) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12, 44/16),  
и члана 68. став (1) алинеја 13) 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 Измјене и допуне 

Статута ЈПУ 
„Наша радост“ Модрича 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Измјене и 
допуне Статута Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича, бр. 01-119/2021 од 
03.3.2021. године. 
 

II 
 

 Измјене и допуне Статута је донио 
Управни одбор ЈПУ „Наша радост“ Модрича 
на сједници од 02.3.2021. године и исти је у 
складу са одредбама Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 79/15, 
63/20). 
 

III 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    02-014-31/21              НАЧЕЛНИК 
Датум: 15.03.2021. год   Јовица Радуловић,с.р. 

 
 
 
 

2. 
              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 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 

бесплатном боравку дјеце 
у ЈПУ „Наша радост“ Модрича 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Одлуку о 
бесплатном боравку дјеце у ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича, бр. 01-121/21 од 03.3.2021. 
године. 

II 
 
 Одлуку је донио Управни одбор ЈПУ 
„Наша радост“ Модрича на сједници од 
02.3.2021. године, на основу одредби Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
79/15, 63/20) и члана 48. Статута ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича бр. 01-35/2016 од 
18.01.2016. године и бр. 01-351/18 од 
06.6.2018. године,  по Препоруци Центра за 
социјални рад Модрича бр. 02/3-552-2/1-21 
од 26.01.2021. године. 
  

III 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича“.    
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    02-014-33/21              НАЧЕЛНИК 
Датум: 15.03.2021. год   Јовица Радуловић,с.р. 
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III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 

 
1. 

О Г Л А С 
 
 Одјељење за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију 
Модрича. Видовданска 1. на основу рјешења 
број: 05/8-372-14/21 од 22.03.2021. године, 
извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број 01-63 упис промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. 
Посавско-требавског одреда број 69. А, са 
сљедећим подацима:  
 
 

 
 
Лице овлашћено зазаступање је ПАЊКОВ 
ТЕОДОРА, предсједник Управног одбора 
Заједнице, који заступа заједницу 
самостално и без ограничења. 
 Ранији заступник ЂУРИЋ ДРАГАН, 
предсједник Управног одбора Заједнице, 
брише се из Регистра. 
 
Број: 05/8-372-14/21 
Датум: 22.03.2021. године 
 
              Службено лице органа 
     Јовица Радуловић, дипл. правник 
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“Службени гласник” 
- издаје Скупштина општине Модрича; 

Видовданска бр. 1 
- излази по потреби; 

Телефон: 053/810-368 
Телефон - факс: 053/810-185 

Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА 


