Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Понедељак, 31. мај 2021. год
Скупштина општине Модрича
МОДРИЧА
Модрича, Видовданска број 1
Тел/факс: (053) 810-368, 810-185 Број 9.
Година XXIX
E-mail: sso@modrica.ba
www.modrica.ba

Жиро рачун:
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-011-00000062-61

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Стратешког плана општине Модрича за
сарадњу са дијаспором, Скупштина општине
Модрича на 5. редовној сједници одржаној
дана 27.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Стратешки план општине
Модрича за сарадњу са дијаспором као
документ значајан за будуће односе и
сарадњу у тој области (привреда, туризам,
итд.) али и за друштвени и економскуи
развој општине Модрича.
2. Задужује се служба надлежна за
дијаспору да изради Акциони план за
реализацију Стратешког плана за сарадњу са
дијаспором за период 2021-2025. године у
року од 90 дана од доношења овог закључка,
да га достави кабинету начелника општине
Модрича и учини доступним јавности.

3. Обавезује се служба надлежна за
дијаспору да једном годишње доставља
Скупштини општине Модрича извјештај о
спроведеним активностима из ове области.
4. Потребно је потписати Протокол о
сарадњи
са
јавним
установама
и
организацијама са подручја општине
Модрича, у којима припадници дијаспоре
остварују своја права и обавезе. Протокол
треба да олакша и убрза остваривање права и
обавеза у складу са прописима.
5. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-136/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.05.2021 год Милутин Поповић с.р.

СТРАТЕШКИ ПЛАН ОПШТИНЕ
МОДРИЧА ЗА САРАДЊУ СА
ДИЈАСПОРОМ
1. УВОД
Дијаспором се, у смислу овог
документа сматрају сви грађани који потичу
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са простора општине Модрича који су трајно
или привремено настањени у једној или
више земаља свијета. Ту припадају сва лица
која по разним основама осјећају припадност
ширем простору општине Модрича. Тачан
број припадника дијаспоре никад није
утврђен али се претпоставља да је тај број
преко 10.000 људи. Дијаспору чине
припадници српског, бошњачког и хрватског
народа као и националних мањина. То
представља велико богатство, потенцијал и
предност општине Модрича у њеном
будућем развоју. Узимајући то у обзир,
Општина Модрича је предузела активности у
смјеру унапређивања међусобних односа и
остваривања квалитетније сарадње са
дијаспором. Као први корак у настојању да
се постигне боља повезаност, Општинска
управа је препознала потребу за доношењем
документа који би дефинисао основне
правце кретања у тој области. Тај документ
је Стратешки план сарадње са дијаспором.
Он представља оквир којим се дефинише
трајни механизам сарадње са дијаспором у
смјеру институционализације ове сарадње.
Општина Модрича жели да на системски
начин гради узајамно корисне односе са
дијаспором и да оствари стратешка
партнерства.
Један од главних циљева Стратешког плана
за сарадњу са дијаспором јесте да се кроз
институције Општине продубе везе између
општине Модрича и дијаспоре. Сарадња,
везе, контакти и односи са дијаспором су
велики потенцијал за развој општине
Модрича. Доношењем и усвајањем овог
Стратешког плана сарадње са дијаспором
дефинисаће се постојање наше дијаспоре и
одати признање и захвалност за све оно што
су учинили за нашу заједницу у протеклом
периоду. Кроз овај документ уредиће се
односи у областима: привреде, науке,
технологије, културе, школства, спорта,
хуманитарног рада као и у свим другим
областима. У будућем периоду очекује се
појачана сарадња у свим наведеним
областима, што би за резултат требало имати
повећање животног стандарда на простору
општине Модрича.

2. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ОКВИР
Правни
оквир
за
доношење
Стратешког плана сарадње са дијаспором
садржан је у члану 16. и члану 28. Статута
општине
Модрича.
Општина
може
самостално усвајати стратегије које су
усмјерене на свеопшти развој општине.
Општина ће ову Стратегију првенствено
проводити кроз Канцеларију за дијаспору
која ће бити покретач и носилац активности
сарадње са дијаспором.
Влада Републике Српске је у мају 2020.
године усвојила Стратешки план сарадње са
дијаспором и у оквиру Министарства за
европске интеграције и међународне односе
основало Одсјек за дијаспору које је
задужено
за
спровођење
стратегије.
Република Српска се бави питањем
унапређивања сарадње са дијаспором и у
оквиру различитих стратегија других органа
управе, као што су:
Стратегија
развоја
локалне
самоуправе у Републици Српској за период
2017
– 2021. године;
Стратегија развоја културе Републике
Српске за период 2017 – 2022. године;
Стратегија научног и технолошког
развоја Републике Српске за период 2017
– 2021. године „Знање за развој“;
Стратегија развоја образовања за
период 2016 – 2021. године;
Стратегија развоја туризма Републике
Српске за период 2011 – 2020. године.
Стратегија развоја локалне самоуправе у
Републици Српској за период 2017 - 2021.
усмјерена је на сегмент управљања локалним
развојем, који је у надлежности јединица
локалне самоуправе. Један од стратешких
циљева
подразумијева
обезбјеђивање
ефикасности и одговорности јединица
локалне самоуправе у управљању локалним
развојем. У складу са тим, јединица локалне
самоуправе треба да има дугорочну визију
одрживог развоја која је садржана у
стратешким документима у којима су
друштвене,
економске,
и
еколошке
предности дефинисане на одржив начин и
које
одговарају
потребама
грађана.
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Реализација овог циља подразумијева
рјешавање проблема који успоравају
привредни развој на подручју јединице
локалне
самоуправе,
те
подстицање
инвестиција, оснивања и развијања малих и
средњих предузећа и предузетништва,
повећања њихове конкурентности и додатног
запошљавања. Овај стратешки циљ је
разрађен кроз неколико оперативних циљева,
а један од њих је управо јачање сарадње са
дијаспором. У том смислу, потребно је да се
стварају претпоставке за сарадњу са
дијаспором
да
би
се
промовисале
вриједности и потенцијали градова или
општина, а исто тако да се уз подршку
дијаспоре допринесе изградњи бољих услова
у тим срединама.
Стратешки план за сарадњу са
дијаспором општине Модрича је израђен у
складу
са
општим
принципима
Стратешког плана за сарадњу са
дијаспором усвојеног од Владе Републике
Српске.
3. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И
УСМЈЕРЕЊА
Основни циљ општине Модрича у
области сарадње са дијаспором јесте
значајно унапређење и развијање односа са
дијаспором које треба да се одвија на
институционални начин, уз укључивање
свих релевантних актера на локалном нивоу.
Овакав приступ сарадњи са дијаспором
отвара могућности за сарадњу у многим
областима
друштвеног,
културног,
привредног и научног живота, а истовремено
јача повезаност припадника дијаспоре и
општине Модрича.
3.1. ЈАЧАЊЕ УКУПНИХ ОДНОСА СА
ДИЈАСПОРОМ
Јачање односа и продубљивање веза и
контаката са дијаспором је основна
претпоставка која ће омогућити да се
сарадња са институцијама општине Модрича
одвија на квалитетан и системски начин.
Преузимање активне улоге у односу са
дијаспором подразумијева подршку бољој
организацији и повезаности дијаспоре,
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отклањање уочених слабости у сарадњи и
већу и активнију улогу у успостављању
односа. Општина Модрича треба својим
грађанима стално да представља потенцијале
дијаспоре, како би се на свим пољима могла
остваривати међусобна сарадња. Неопходно
је домаћој јавности представљати значај који
дијаспора има у развоју наше заједнице, кроз
слање ино дознака, њиховим доласком и
трошењем
значајних
финансијских
средстава, улагањима у некретнине, у
привреду, хуманитарне акције и сл. Такође,
треба пронаћи модалитет како квалитетно и
ажурно информисати нашу дијаспору о
плановима, погодностима и могућностима
привредног развоја и улагања на територији
наше општине.
Једино квалитетан, осмишљен и
садржајан рад, међусобна сарадња и
повезаност на свим пољима (економском,
политичком и културном) са дијаспором
може дати жељене резултате када је ријеч о
унапређивању, побољшању положаја и
сарадњи са дијаспором.
ИЗГРАДЊА ПОВЈЕРЕЊА ДИЈАСПОРЕ
ПРЕМА ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Да би се изградило дугорочно
партнерство између општине Модрича и
дијаспоре, неопходно је изградити повјерење
између дијаспоре и Општинске управе и то
кроз успостављање добре комуникације са
дијаспором и атмосфером добродошлице.
Ово
подразумијева
низ
активности:
покровитељство Општине за културне
догађаје, квалитетније социјалне услуге
дијаспори (поготово када су у питању
документи),
редовно
информисање
дијаспоре о програмима и пројектима на
подручју општине Модрича, информације о
пословном
окружењу,
инвестиционим
плановима, спортским и дешавањима из
области културе, као и из других области и
сегмената живота на подручју општине.
Крајњи циљ је да квалитетно изграђено
повјерење дијаспоре доведе до већег
мобилизовања дијаспоре и њеног активнијег
учешћа у свим областима живота, а поготово
њеног већег ангажовања у привредном и
економском развоју општине. Чврсто
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повјерење је основ за дугорочну успјешну
сарадњу.
-

УМРЕЖАВАЊЕ ДИЈАСПОРЕ

Умрежавање и мапирање дијаспоре
представља веома обиман и захтјеван посао.
Циљ је да се успостави евиденција дијаспоре
по географској припадности, занимањима
којима се баве у земљама гдје живе и раде,
областима у којима су заинтересовани за
сарадњу као и другим информацијама које су
битне
за
квалитетније
успостављање
сарадње. Подаци о дијаспори ће се
прикупљати на добровољној бази и то ће
бити континуиран посао службе за
дијаспору.
На
основу
прикупљених
информација могуће је сагледати у којим
областима дијаспора може понудити свој
ангажман усмјерен ка развоју наше општине.
Неопходно је свакодневно одржавати
контакте са дијаспором, организовати
пријеме за припадника дијаспоре у вријеме
њиховог боравка у општини Модрича као и
организовање посјета нашој дијаспори у
иностранству. Одржавање манифестације
„Дани дијаспоре“ би била одлична прилика
за остваривање великог броја контаката са
нашом дијаспором.
ИНТЕРНЕТ, ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ И
ИНФОРМИСАЊЕ
С
обзиром
на
развијеност
информационих
технологија
посао
комуникације и успостављања контаката је у
многоме олакшан. Друштвене мреже
омогућавају лакше повезивање са људима у
дијаспори него што је то био случај ранијих
година. Ово треба искористити као моћан
алат у креирању евиденције и мапирања
наших људи у дијаспори широм свијета.
Различите дигиталне платформе омогућавају
бржу,
квалитетнију
и
разноврснију
комуникацију без обзира на географску
удаљеност, што резултира да наши људи у
дијаспори могу остварити квалитетније
контакте са појединцима и институцијама на
подручју општине Модрича. Општинска
управа ће посебну пажњу посветити овом
начину повезивања, кроз званичан wеб site

Oпштине Модрича гдје ће посебно мјесто
добити и Kанцеларија за дијаспору. У оквиру
тог простора налазиће се велики број
података и линкова за информисање
дијаспоре из свих области. Отварањем email
адресе службе за дијаспору, креирањем и
активним управљањем „page“ страница на
друштвеним
мрежама
„facebook“
и
„instagram“
профила,
кориштењем
апликација за видео-позиве оствариће се
велики број контаката и размијенити
информације
неопходне
за
сарадњу
дијаспоре и Oпштине Модрича. Публикације
и билтени Oпштине Модрича из области
друштвеног, економског и културног живота
бит ће доступне на wеб сајту Oпштине
нашим људима у дијаспори.
3.2. ОЧУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА
ДИЈАСПОРЕ
Припадници дијаспоре који живе
дужи период у иностранству често се
суочавају са ситуацијама да због начина
живота и удаљености изгубе контакт са
матицом а самим тим и са локалном
заједницом из које потичу. Нове генерације
које су рођене у иностранству све рјеђе
долазе у посјету, када се и остваре оне су
временски све краће, а највећи потенцијални
проблем у очувању идентитета је заборав
језика. Неопходна је већа сарадња у области
образовања и културе како би се спријечила
тотална асимилација посебно друге и треће
генерације исељеника у дијаспори. На плану
заштите идентитета и јачања сарадње са
дијаспором у областима образовања и
културе неопходно је предузети све могуће
мјере и активности како би се свијест о
идентитету
поријекла
сачувала.
Организовање
културних
дешавања,
повезивање културних институција и
појединаца, успостављање сарадње културно
умјетничких друштава и фолклорних
ансамбала, очување старих вјештина и
заната, вјерских обичаја, традиционалне
кухиње и других активности требају бити
свакодневан посао који ће довести до јачања
идентитета дијаспоре.

Понедељак, 31. мај. 2021.
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3.3. УТИЦАЈ ДИЈАСПОРЕ НА
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
МОДРИЧА
Дијаспора наше општине има веома
значајну улогу у економском и привредном
развоју. Велики број ино дознака, прилив
девизних пензија, унос готовог новца
зарађеног у иностранству, позитивно се
одражава
на
повећање
акумулације.
Потрошња тог новца се позитивно одражава
на домаћу производњу због повећање
тражње за одређеним добрима. Чињеница је
да дијаспора има велико учешће у креирању
тражње за новим стамбеним јединицама што
је довело до тога да је на нашој општини у
протеклих десетак година стамбени фонд
значајно
увећан.
Такође
реновирање
стамбених јединица, сеоских имања и сл.
такође
има
значајан
утицај
на
функционисање локалне привреде. Ипак
мишљење је да овај потенцијал није у
потпуности искориштен првенствено због
непостојања институционалне сарадње са
дијаспором. Сарадња је била индивидуална,
спорадична, многи пројекти су остали
нереализовани или се од њих одустало због
недостатка комуникације и сарадње. Због
тога је неопходно изградити нови и
систематичнији однос према дијаспори, а да
би дијаспора постала још активнији учесник
у привредном и економском развоју општине
Модрича, неопходно је:
‐ Креирати
политике
ангажмана
дијаспоре у привредном развоју
локалне заједнице;
Ради што квалитетнијег приступа
ефективном и одрживом укључивању
дијаспоре у економски и привредни развој
општине Модрича неопходно је креирати
политике ангажмана дијаспоре, мапирати
локације и карактеристике дијаспоре,
изградити повјерење између дијаспоре и
институција
Општине
Модрича,
и
мобилисати дијаспору тако да постане
активни партнер у развоју општине
Модрича. Сарадња са дијаспором треба да
има
значајно
мјесту
у
процесу
имплементације
стратегије
привредног
развоја општине Модрича.
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Изградити правни и институционални
оквир, за ангажовање дијаспоре у
привредном развоју;
У Стратешком плану сарадње са
дијаспором усвојеном од Владе Републике
Српске стоји да је изградња правног и
институционалног оквира на републичком и
локалном нивоу од суштинског значаја за
ангажман дијаспоре у економском и
привредном развоју Републике Српске. Од
квалитета изграђених институција и легалног
оквира
зависиће
обим
и
квалитет
укључивања дијаспоре у економске токове у
Републици а самим тим и у нашој локалној
заједници. Програми економског развоја ће
имати већи успјех уколико је дијаспора
директно или индиректно укључена у
њихово креирање, при чему је изузетно
важно да се пази да се не створи
привилегован
слој
дијаспоре.
Транспарентност у раду институција је од
суштинског значаја за изградњу повјерења
дијаспоре, без чега нема квалитетног и
системског
укључивања
дијаспоре
у
економске токове.
‐ Развијати
кључна
подручја
за
позитиван утицај дијаспоре на
привредни развој.
Кључна подручја у којима дијаспора
има или може имати позитивну улогу у
привредном и економском развоју општине,
јесу дознаке које дијаспора шаље члановима
породице, улагања капитала дијаспоре
стеченог у иностранству, посредовање наше
дијаспоре код ино улагача, средства наших
људи које остваре као сезонски радници код
припадника дијаспоре, трансфер људског
капитала и туризам.
С обзиром на то да дијаспора
најчешће улаже у јединице локалне
самоуправе из које потиче, веома је значајно
да се на локалном нивоу налазе људи који су
добро обучени и који припадницима
дијаспоре могу квалитетно презентовати
услове и могућности улагања. Од великог
значаја је одржавање контаката или
конференција и на локалном нивоу, на којем
би своја мишљења и искуства са дијаспором
могли да размијене локални инвеститори и
представници локалне власти.
‐
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Велики потенцијал лежи у младим
људима који су образовање и стручно
искуство стекли у иностранству, а имају
жељу да своје знање и искуство пренесу на
подручју наше општине кроз заједничко
партнерство
или
кроз
самосталне
инвестиције.
Туризам је област у којој општина
Модрича треба улагати и развијати.
Дијаспора би могла имати значајну улогу у
отварању нових туристичких дестинација.
Сегменти туризма који имају потенцијал су:
медицински, авантуристички, религиозни и
туризам у области културног и историјског
наслеђа. Развој медицинског туризма има
потенцијал, припадници дијаспоре могу
добити медицинске услуге доброг квалитета
са цијенама знатно нижим него у земљама у
којим живе. Општина Модрича због
природних, географских и климатских
услова
пружа
низ
могућности
за
авантуристички туризам. Кроз вјерски и
културно – историјски туризам се такође
могу учврстити везе са припадницима
дијаспоре.
3.4. САРАДЊА У ОБЛАСТИ НАУКЕ И
ИНОВАЦИЈА
Како на нивоу Републике тако и на
локалном нивоу у задњих неколико деценија
суочавамо се са „одливом мозгова“. Не
постоје прецизни подаци о броју високо
образованих људи са територије наше
општине који су у дијаспори али је сасвим
сигурно да тај број није занемарљив и да они
представљају значајан људски потенцијал. У
наредном
периоду
потребно
је
идентификовати наше високообразоване
људе у дијаспори а који би својим знањем,
идејама, иновацијама и технологијама могли
подстаћи развој општине Модрича. Општина
Модрича
је
у
протеклом
периоду
стипендирала велики број наших студената,
многи од њих су по завршетку студија
отишли у иностранство и они би могли бити
спона у области науке и школства, дијаспоре
и општине Модрича. Садашња перцепција
наше дијаспоре, уз неспорну жељу за
сарадњом, јесте
да
институционални
капацитет треба развијати да би се остварио

већи ангажман. Ово је кључ за успостављање
и развијање будуће сарадње и стратешко
планирање и дјеловање мора бити усмјерено
превасходно у овом смјеру.
Преко
контаката
из
дијаспоре
омогућити студирање најбољих ученика на
неком од престижних факултета у
иностранству, помоћ код аплицирања за
стипендије за наше најбоље ученике и
студенте и сл.
3.5. САРАДЊА У ОБЛАСТИ
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
У дијаспори живи велики број младих
поријеклом са подручја општине Модрича,
нажалост ни за ову популацију наше
дијаспоре не постоје тачни подаци о
њиховом броју. Када је у питању досадашња
сарадња са дијаспором у областима
омладине и спорта, она се одвијала путем
личних контаката и познанстава, учешћем на
манифестацијама и догађајима у сопственој
режији, али није било системски и
институционално организованих догађаја
или сарадње између омладинских и
спортских организација, односно младих и
спортиста у дијаспори и општини Модрича.
У наредном периоду је потребно
успоставити канале комуникације младих у
дијаспори са младима општине Модрича и
успоставити моделе сарадње у свим
областима од интереса за младе, као што су
спорт, култура, туризам, образовање, наука и
запошљавање.
4.
СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ
ПЛАНА САРАДЊЕ СА ДИЈАСПОРОМ
Спровођење Стратешког плана за
сарадњу са дијаспором вршиће се путем
четворогодишњег Акционог плана за
спровођење Стратешког плана за сарадњу са
дијаспором, а који доноси Кабинет
начелника општине Модрича на приједлог
Канцеларије за дијаспору општине. Акциони
план за спровођење Стратешког плана за
период 2021 – 2025. године, донијеће
Кабинет начелника општине Модрича у року
од 90 дана од дана ступања на снагу овог
документа.
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Спровођење и евалуацију Стратешког
плана ће пратити Служба кабинета
начелника, а спроводиће га Канцеларија за
Дијаспору општине Модрича уз могућност
ревидирања у циљу унапређења истог.
5.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Предлагач и носиоци активности
Стратешког плана за сарадњу са дијаспором,
приликом даље разраде годишњих Акционих
планова, треба да правовремено планирају
средства потребна за њену реализацију кроз
редовну процедуру израде буџета за сваку
годину при томе водећи рачуна да планови
буду усклађени са буџетом Општине
Модрича за сваку годину у периоду трајања
Стратешког плана.
6.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
СТРАТЕГИЈЕ

Основни
разлог
за
доношење
Стратешког плана сарадње са дијаспором
јесте да се на системски начин креира
политика према дијаспори са циљем јачања
сарадње и продубљивања веза између
општине Модрича и припадника дијаспоре у
иностранству. Документ је у својој основи
фокусиран на унапређивање и развијање
односа са дијаспором који треба да се одвија
на институционални начин, уз укључивање
свих релевантних актера, а дефинисани су и
циљеви који ће бити операционализовани
кроз акционе планове.
Разлози за доношење овог стратешког
плана проистичу и из препознате потребе за
унапређивањем постојећих и креирањем
нових облика сарадње са дијаспором кроз
институције Општине Модрича. Имајући у
виду да је сарадња са дијаспором стратешко
опредељење Владе Републике Српске, наша
Општина је међу првим у Републици
Српској и Босни и Херцеговини која је
препознала и уважила потенцијал који
сарадња са дијаспором може донијети
развоју општине Модрича.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-136-1/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.05.2021 год Милутин Поповић с.р.
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2.
На основу члана 7. Закона о
комуналним таксама („Службени гласник
Републике Српске“ број: 4/12 и 123/20) и
члана 37. став 2) тачка 10) Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број: 5/17), Скупштина општине
Модрича на 5. редовној сједници одржаној
дана 27.05.2021. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о комуналним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама
(„Службени гласник општине Модрича“,
број: 4/13 и 11/18 ) у члану 4. бришу се тачке
2, 4 и 5.
Досадашње тачке 3, 6 и 7 постају
тачке 2, 3 и 4.
Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
„ Од плаћања комуналних такса
ослобођени су:
а) институције Босне и Херцеговине,
б) органи, организације и јавне
установе Републике Српске и јединица
локалне самоуправе,
в)
акредитоване
међународне
организације,
г)
дипломатска
и
конзуларна
представништва
д) удружења од јавног интерса за
Републику Српску, а којима је то својство
признато у складу са актом којим се уређује
додјела и престанак статуса удружења од
јавног интереса,
ђ) лица којима је рјешењем надлежног
органа признато својство члана породице
погинулих, умрлих, несталих и заробљених
бораца, РВИ и цивилне жртве рата, особе са
инвалидитетом
које
имају
80
%
инвалидитета и особе са тјелесним
оштећењем од 70-100 %, родитељ или
старатељ који има статус лица које се стара о
лицу са инвалидитетом, односно лице којем
је рјешењем тај статус утврђен,
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е) предузетници који, у смислу закона
којим се уређује порез на доходак, имају
статус малог предузетника,
з) обвезници комуналних такси за 12
мјесеци од регистрације.
Право на ослобађање у случајевима из
става 1. тачка ђ) овог члана остварује се
подношењем захтјева надлежном органу
јединице локалне самоуправе на чијем
подручју је прописана таксена обавеза, прије
истека рока за пријављивање, односно
плаћање таксене обавезе.
Надлежни орган Општине рјешење о
ослобађању од плаћања комуналне таксе
доставља Пореској управи Републике
Српске.“
Члан 3.
У
члану
8.
ТАРИФА
КОМУНАЛНИХ ТАКСА бришу се Тарифни
бројеви 2, 4 и 5. Досадашњи Тарифни
бројеви 3, 6 и 7 постају Тарифни бројеви 2, 3
и 4.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-117/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.05.2021 год Милутин Поповић с.р.

3.
На основу члана 4. став (1) Закона о
административним таксама („Службени
гласник Републике Српске“, брoj: 100/11,
103/11, 67/13 и 123/20), члана 37. став (2)
тачке 2) и 10) Статута општине Модрича
(„Службени гласник Општине Модрича“,
број: 5/17), Скупштина општине Модрича, на
5. сједници одржаној 27.05.2021. године, д о
носи

ОДЛУКУ
о измјенама Oдлуке
о општинским административним
таксама
Члан 1.
У
Одлуци
о
општинским
административним таксама („Службени
гласник општине Модрича“, број: 1/12 и
8/13), у члану 1. ријечи „Административне
службе општине Модрича“ замјењују се
ријечима „Општинске управе Модрича“.
Члан 2.
У члану 16. ријечи „Одјељење за
општу управу“ замјењују се ријечима
„Одјељење за пријемну канцеларију и
информисање“.
Члан 3.
У
ТАРИФИ ОПШТИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА:
Тарифни број 1. брише се.
Досадашњи Тарифни број
Тарифни број 1.
Досадашњи Тарифни број
Тарифни број 2.
Тарифни број 4. брише се.

2.

постаје

3.

постаје

Тарифни број 5. мијења се и гласи:
“ 1. За списе и радње у вези са регистрацијом
предузетника плаћају се таксе у сљедећим
износима:
а) за оснивање.................................................30
б) за промјене података уписаних у
регистар...........................................................20
в) за престанак обављања дјелатности........ 10
г) за припремне радње...................................10
д) за резервацију пословног имена која
обухвата регистрацију и брисање................15
2. Ако се захтјев у вези са регистрацијом
предузетника подноси електронским путем,
износ таксе из тачке 1. умањује се за 50%“.
3. За списе и радње у вези вршења такси
превоза:

Понедељак, 31. мај. 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

а) Лиценца превозника..................................10
б) Легитимација за возача моторног
возила.............................................................10
4. Овјера реда вожње аутобуских линија на
подручју општине..........................................50
5. За списе и радње у вези вршења превоза за
властите потребе............................................50
6. За рјешења којима се одобрава први упис
пловних објеката унутрашње пловидбе у
регистар:
а) за моторне тегљаче и путничке мјешовите
бродове преко 200 КС и моторне теретњаке
преко 330 т носивости...................................20
б) за остале пловне објекте...........................10
7. Продужено и пригодно радно вријеме
угоститељских објеката.................................50
Досадашњи Тарифни бројеви 5. и 6. постају
Тарифни бројеви 3. и 4.

број

8.

постаје

Тарифни број 9. мијења се и гласи:
„1. За вјенчање плаћа се:
а) вјенчање у просторијама матичне службе
и мјесних канцеларија...................................20
б) вјенчање у просторијама матичне службе
и
мјесних
канцеларија
ван
радног
времена............................................................30
в) вјенчање ван просторија матичне службе и
мјесних канцеларија....................................100
г) вјенчање ако је један или или оба брачна
друга страни држављанин.............................50
д) вјенчање у дане државних празника......50“
Досадашњи Тарифни
Тарифни број 6.

Страна-9

Досадашњи Тарифни бројеви 10, 11, 12. и 13.
постају Тарифни бројеви 7, 8. 9. и 10.
Тарифни број 14. брише се.
Досадашњи Тарифни бројеви 15. и 16.
постају Тарифни бројеви 11. и 12.
У Тарифном броју 17. тачка 5. брише се.
Досадашњи Тарифни број 17. постаје
Тарифни број 13.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-118/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.05.2021 год Милутин Поповић с.р.

4.

Тарифни број 7. брише се.
Досадашњи Тарифни
Тарифни број 5.

Број 9

број

Назив главе V мијења
„САГЛАСНОСТИ“.

9.
се

постаје
и

гласи:

Тарифни број 10. мијења се и гласи:
„ 1. За сагласности, ако није другачије
прописано.....................................................10“.

На основу члана 54. став 1. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07,
14/10, 5/12, 58/19) и члана 37. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, бр. 5/17), Скупштина
општине Модрича на 5. редовној сједници
одржаној дана 27.05.2021. године, донијела
је

ОДЛУКУ
о усвајању Програма кориштења
пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске на територији општине
Модрича за 2021. годину
Члан 1.
Усваја се Програм кориштења
пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске на територији општине
Модрича за 2021. годину.
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Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Програм
кориштења пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на територији
општине Модрича за 2021. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-139/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.05.2021 год Милутин Поповић с.р.

5.
На основу члана 20. Закона о
управљању отпадом („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 111/13, 106/15, 16/18
и 70/20) и члана 37. став 2 тачка 5. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“ број 5/17) Скупштина
општине Модрича је на 5. сједници одржаној
дана 27.05.2021. године, донијела
О Д Л У К У
о приступању изради локалног плана
управљања отпадом за
општину Модрича
Члан 1.
Приступа се изради локалног плана
управљања отпадом за подручје општине
Модрича за период 2021. -2026. година.(у
даљем тексту : План).
Израдом Плана дефинишу се циљеви
управљања отпадом на подручју општине
Модрича , у складу са Стратегијом
управљања отпадом за период 2017-2026, као
и мјере и носиоце активности за постизање
циљева.
Члан 2.
Начелник општине ће
именовати
координатора и радну групу за израду
Плана чији ће састав чинити представници

јединице локалне самоуправе надлежни за
послове
заштите
животне
средине,
просторног уређења, привреде, финансија,
као и чланови из других организационих
јединица који се баве прикупљањем,
складиштењем и одвозом отпада те обављају
послове заштите животне средине и
екологије.
Члан 3.
План треба да садржи:
а) очекиване врсте, количине и поријекло
укупног отпада на територији,
б) очекиване врсте, количине и поријекло
отпада који ће бити искоришћен или
одложен у оквиру територије обухваћене
планом,
в) очекиване врсте, количине и поријекло
отпада који ће се прихватити из других
јединица локалне самоуправе,
г) очекиване врсте, количине и поријекло
отпада који ће се отпремити у друге јединице
локалне самоуправе,
д) циљеви који треба да се остваре у погледу
поновне употребе и рециклаже отпада у
области која је обухваћена планом,
ђ) програм сакупљања отпада из
домаћинства,
е) програм сакупљања опасног отпада из
домаћинстава,
ж) програм сакупљања комерцијалног
отпада,
з) програм управљања индустријским
отпадом,
и) приједлоге за поновну употребу и
рециклажу отпада,
ј) програм смањења количина
биоразградивог и амбалажног отпада у
комуналном отпаду, к) програм развијања
јавне свијести о управљању отпадом,
л) локацију постројења за сакупљање отпада,
третман и одлагање отпада, укључујући
податке о локацијским условима,
љ) мјере за спречавање кретања отпада који
није обухваћен планом и мјере за поступање
са отпадом који настаје у ванредним
ситуацијама,
м) мјере санације неуређених депонија,
н) надзор и праћење планираних активности
и мјера,
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њ) процјену трошкова и изворе финансирања
за планиране активности,
о) могућности сарадње између двију или
више јединица локалне самоуправе,
п) рокове за извршење планираних мјера и
активности и
р) друге податке, циљеве и мјере од значаја
за ефикасно управљање отпадом.
Члан 4.
Одјељење за просторно уређење,
стамбено комуналне послове и екологију
општине Модрича припрема
План у
сарадњи
са
другим
организационим
јединицама надлежним за послове привреде,
финансија, као и са представницима
привредних друштава, односно предузећа,
удружења,
стручних
институција,
невладиних и других организација које се
баве заштитом животне средине, укључујући
и организације потрошача.
Члан 5.
Спровођење
локалних
планова
управљања отпадом , као и изградња
постројења за складиштење, третман и
одлагање отпада финансира се из намјенских
средстава Фонда, у складу са прописима о
Фонду, као и намјенских средстава буџета
јединица локалне самоуправе, кредита,
донација, и средстава правних и физичких
лица која управљају отпадом, накнада и
других извора финансирања, у складу са
законом.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-137/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.05.2021 год Милутин Поповић с.р.

6.

На основу члана 39. став 2. тачка
13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,

Број 9

Страна-11

број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом
348. став 3. тачка д. Закона о стварним
правима ("Службени гласник Републике
Српске", број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15 и 107/19), чланом 37. став 2. тачка
13.
Статута
општине
Модрича
("Службени гласник општине Модрича",
број 5/17) и чланом 8. став 1. тачка д.
Одлуке
о
уређењу
простора
и
грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Модрича“, број: 4/16),
Скупштина општине Модрича на 5.
сједници одржаној 27.05.2021. године. д о
носи

ОДЛУКУ

о продаји непокретности путем
непосредне погодбе ради
комплетирања грађевинске честице
Члан 1.
Продајe се путем непосредне
погодбе непокретност означена као 1326/3
–површине 169 м² уписано у лист
непокретности број: 807 за к.о. Модрича –
право својине oпштине Модрича са
дијелом
1/1,
ради
комплетирања
грађевинске честице, без уписаних
терета.
Члан 2.
Непокретност из тачке I продаје се
Мартић (Милош) Миленку из Модриче у
складу
са
Регулационим
планом
„Предузетничка
зона“,
(„Службени
гласник општине Модрича“, број:18/20).
Члан 3.
Непокретност из тачке I продаје се
по цијени од 1.962,01 КМ (словима
:једнахиљададеветстотинашездестидвије
и 01/100 KM), што је одређено налазом и
мишљењем
вјештака грађевинскоархитектонске струке.
Све трошкове који се појаве у вези
са реализацијом ове одлуке, сноси купац.
Члан 4.
Даје се сагласност начелнику
општине Модрича, да по основу ове одлуке
и претходно прибављеног мишљења
Правобранилаштва
Републике
Српске
закључи купопродајни уговор о продаји
непокретности из тачке I oве одлуке, којим
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ће се регулисати међусобна права и обавезе
уговорних страна.

сједници одржаној дана 27.5.2021. године д
оноси

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-138/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.05.2021 год Милутин Поповић с.р.

7.

На основу члана 39. став (2) тачка
21)
Закона
о
локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 97/16, 36/19),
члана 50. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 97/16), члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17),
Скупштина општине Модрича, на 5.
сједници одржаној дана 27.5.2021. године д
оноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Модрича
1. Мирјана Горановић, дипломирани
правник из Модриче, разрјешава се вршиоца
дужности секретара Скупштине општине
Модрича са 27.5.2021. године због окончања
поступка
за
именовање
секретара
Скупштине.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-116/21
Датум: 27.05.2021 год

8.

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

На основу члана 39. став (2) тачка
21)
Закона
о
локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 97/16, 36/19),
члана 50. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 97/16), члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17),
Скупштина општине Модрича, на 5.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању секретара Скупштине
општине Модрича
1.
Мирјана
Горановић,
дипломирани правник из Модриче, именује
се за секретара Скупштине општине
Модрича са 27.5.2021. године.
2. Секретар Скупштине општине
Модрича именује се на вријеме трајања
мандата сазива Скупштине општине
Модрича који га је именовао.
3. Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-117/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

9.

На основу члана 18. став 2. Закона
о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16), члана 73. став (2) Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број 106/09 и 44/15), и
члана 37. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број: 5/17), Скупштина општине Модрича
на 5. редовној сједници одржаној дана
27.5.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности директора
Јавне здравствене установе „Апотека“
Модрича
1.
Слађана
Маркановић
из
Модриче,
разрјешава
се
дужности
директора Јавне здравствене установе
„Апотека“ Модрича.
2. Разрјешење се врши са
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
„Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-112/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Понедељак, 31. мај. 2021.
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10.

На основу члана 18. Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 73. став (2) Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број 106/09 и 44/15),
члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике
Српске'', број 41/03) и члана 37. Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), Скупштина
општине Модрича на 5. редовној сједници
одржаној дана 27.5.2021. године, донијела
је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне здравствене установе
„Апотека“ Модрича
1. Дарко Стефановић, дипломирани
економиста из Модриче, именује се за
вршиоца
дужности
директора
Јавне
здравствене установе „Апотека“ Модрича
почев од 27.5.2021. године.
2. Именовање из тачке 1. врши се
до окончања поступка јавне конкуренције и
коначног избора и именовања директора
јавне здравствене установе, а најдуже на
период од 60 (шездесет) дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-113/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

11.
На основу члана 18. став 2. Закона
о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 37. став (2) тачка 34)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је

Број 9
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности директора
Јавне установе
„Развојна агенција општине Модрича“
Модрича
1. Милош Илић из Модриче,
разрјешава се дужности директора Јавне
установе
„Развојна
агенција
општине
Модрича“ Модрича.
2. Разрјешење се врши са 27.5.2021.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-114/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

12.
На основу члана 18. Закона о систему
јавних служби (''Службени гласник Републике
Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 4.
став 2. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број
41/03) и члана 37. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича“, број
5/17), Скупштина општине Модрича на 5.
редовној сједници одржаној дана 27.5.2021.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе
„Развојна агенција општине Модрича“
Модрича
1. Елвир Хаџиомеровић из Модриче,
именује се за вршиоца дужности директора
Јавне установе „Развојна агенција општине
Модрича“ Модрича почев од 27.5.2021.
године.
2. Именовање из тачке 1. врши се до
окончања поступка јавне конкуренције и
коначног избора и именовања директора јавне
установе, а најдуже на период од 60
(шездесет) дана.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-115/21
Датум: 27.05.2021 год

2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-96/21
Датум: 27.05.2021 год

13.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Верификационе
комисије
1. Боса Новаковић, разрјешава се
дужности члана Верификационе комисије
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020-2024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-79/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

15.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Комисије за прописе
1. Боса Новаковић и Велибор Марић,
разрјешавају се дужности чланова Комисије за
прописе Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020-2024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-81/21
Датум: 27.05.2021 год

14.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Верификационе
комисије
1. Александра Божић, именује се за
члана Верификационе комисије Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 2020.2024. године.

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

16.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за прописе
1. Дарко Стефановић и Горан Томић,
именују се за чланове Комисије за прописе

Понедељак, 31. мај. 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020.-2024. године.
2.
Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-95/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Комисије за награде и
признања
1. Марко Максимовић, разрјешава се
дужности члана Комисије за награде и
признања Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020.-2024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-80/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

1. Милена Јефић, именује се за члана
Комисије за награде и признања Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 2020.2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-103/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

19.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Комисије за вјерска
питања
1. Дарко Стефановић, Наташа
Марјановић, Марина Јовићевић и Драган
Станковић, разрјешавају се дужности чланова
Комисије за вјерска питања Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 20202024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".

18.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је

Страна-15

РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за награде и
признања

17.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је

Број 9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-83/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

20.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
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Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за вјерска
питања
1. Милан Савић, Мирослав Јовичић
Наташа Курешевић и Зорица Ристић, именује
се за члана Комисије за вјерска питања
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020.-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-102/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

22.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за
равноправност полова
1. Наташа Марјановић, именује се за
члана Комисије за равноправност полова
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020.-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

21.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Комисије за
равноправност полова
1. Татјана Писаревић, разрјешава се
дужности члана Комисије за равноправност
полова
Скупштине
општине
Модрича
мандатног сазива 2020-2024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-82/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Број: 01-111-98/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

23.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Комисије за буџет и
финансије
1. Александра Божић и Мирослав
Јовичић, разрјешавају се дужности чланова
Комисије за буџет и финансије Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 20202024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-78/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Понедељак, 31. мај. 2021.
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24.
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На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за буџет и
финансије
1. Дарко Стефановић и Милан Марић,
именују се за чланове Комисије за буџет и
финансије Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-97/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Број: 01-111-84/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

26.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за безбједност
заједнице
1. Душко Евђић, Тамара Којић и Еди
Окић, именују се за чланове Одбора за
безбједност заједнице Скупштине општине
Модрича мандатног сазива 2020-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

25.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Одбора за
безбједност заједнице
1.
Милутин
Поповић,
Ведран
Чакаревић и Урош Тривић, разрјешавају се
дужности чланова Одбора за безбједност
заједнице Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020-2024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".

Број: 01-111-99/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

27.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Одбора за
друштвени надзор и представке
1. Ђука Ристић, Мирза Дједовић,
Дарио
Јовић
и
Биљана
Тодоровић,
разрјешавају се дужности чланова Одбора за
друштвени надзор и представке Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 20202024. године.
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2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-85/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

28.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за друштвени
надзор и представке
1.
Небојша
Кнежевић,
Славен
Тешановић, Драженка Топаловић и Биљана
Душанић, именују се за чланове Одбора за
друштвени надзор и представке Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 20202024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-104/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

29.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Одбора за
регионалну и међународну сарадњу
1.
Новак Спасојевић, Милена
Јефић, Ведран Чакаревић и Сњежана Вујић,
разрјешавају се дужности чланова Одбора за
регионалну
и
међународну
сарадњу
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020-2024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-87/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

30.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за
регионалну и међународну сарадњу
1. Александра Божић, Вукашин
Ђурић,
Дејан
Стојановић
и
Марко
Максимовић, именују се за чланове Одбора за
регионалну
и
међународну
сарадњу
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020.-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-101/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Понедељак, 31. мај. 2021.
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31.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Одбора за заштиту
природних добара и животне средине
1. Велибор Цвијић, Наташа Ђокић и
Милан Марић, разрјешавају се дужности
чланова Одбора за заштиту природних добара
и животне средине Скупштине општине
Модрича мандатног сазива 2020.-2024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-88/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Број: 01-111-105/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

33.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Одбора за етички
кодекс
1. Лазар Герић, Горан Томић и Саша
Стевановић, разрјешавају се дужности
чланова Одбора за етички кодекс Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 20202024. године.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

32.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за заштиту
природних добара и животне средине
1. Рада Дробњак, Озрен Савичић и
Урош Тривић, именују се за чланове Одбора
за заштиту природних добара и животне
средине Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020.-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".

Број: 01-111-86/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

34.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за етички
кодекс
1.
Љиљана
Тодоровић,
Пане
Костадиновић и Миладин Којић, именују се за
чланове Одбора за етички кодекс Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 20202024. године.
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2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-100/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

35.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Савјета за привреду
и развој
1.
Александра
Божић,
Милан
Брадашевић, Миладин Којић, Весна Петрић и
Бранимир Јовић, разрјешавају се дужности
чланова Савјета за привреду и развој
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020-2024. годинe.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-91/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

36.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за привреду
и развој
1. Небојша Кнежевић, Велибор
Марић, Ђука Ристић, Славица Девић и Мирко
Шаркановић, именују се за чланове Савјета за
привреду и развој Скупштине општине
Модрича мандатног сазива 2020.-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-108/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

37.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Савјета за спорт
1. Миодраг Ђурић и Драган Лазић,
разрјешавају се дужности чланова Савјета за
спорт
Скупштине
општине
Модрича
мандатног сазива 2020-2024. годинe.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-93/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

38.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној

Понедељак, 31. мај. 2021.

сједници одржаној дана
донијела је
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Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за спорт
1. Небојша Кнежевић и Мирослав
Ђекић, именују се за чланове Савјета за спорт
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-110/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

39.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Савјета за културу и
образовање
1. Рада Дробњак, Биљана Душанић и
Дејан Стојановић (Стојан), разрјешавају с
дужности чланова Савјета за културу и
образовање Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020.-2024. годинe.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-89/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

40.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за културу и
образовање
1. Милка Ђурић, Ирена Комленовић и
Сузана Јовић, именују се за чланове Савјета за
културу и образовање Скупштине општине
Модрича мандатног сазива 2020-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-106/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

41.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Савјета за питања
младих
1. Дарко Стефановић, Момир Крстић
и Станислава Благојевић, разрјешавају се
дужности чланова Савјета за питања младих
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020.-2024. годинe.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-90/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.
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42.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за питања
младих
1. Драган Станковић, Бранимир Јовић
и Ведран Чакаревић именују се за чланове
Савјета за питања младих Скупштине
општине модрича мандатног сазива 2020.2024. године. Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а биће објављено у
"Службеном гласнику општине Модрича".
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-107/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

43.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Савјета за
урбанистичко планирање,
грађење и комуналне дјелатности
1. Синиша Никић, Велибор Марић и
Озрен Савичић, разрјешавају се дужности
чланова Савјета за урбанистичко планирање,
грађење и комуналне дјелатности Скупштине
општине Модрича мандатног сазива 2020.2024. годинe.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-94/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

44.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за
урбанистичко планирање,
грађење и комуналне дјелатности
1. Велибор Цвијић, Сњежана Вујић и
Татјана Писаревић, именују се за чланове
Савјета за урбанистичко планирање, грађење
и комуналне дјелатности Скупштине општине
Модрича мандатног сазива 2020-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-111/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

45.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута
општине
Модрича(„Службени
гласник општине Модрича“,број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Савјета за развој
пољопривреде и села,
водопривреде и шумарства

Понедељак, 31. мај. 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

1. Наташа Курешевић и Милан Савић,
разрјешавају се дужности чланова Савјета за
развој пољопривреде и села, водопривреде и
шумарства Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020.-2024. годинe.
2. Разрјешење се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 4.
редовне сједнице Скупштине општине
Модрича са предложеним исправкама у
тексту.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-92/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

46.
На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за развој
пољопривреде и села,
водопривреде и шумарства
1. Новак Спасојевић и Драган Лазић,
именују се за чланове Савјета за развој
пољопривреде и села, водопривреде и
шумарства Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020.-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
27.5.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Модрича".

Број: 01-022-128/21
Датум: 27.05.2021 год

48.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о реализацији закључака,
иницијатива, приједлога и питања клубова
одборника, одборничких група и одборника
Скупштине општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.05.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о
реализацији
закључака,
иницијатива,
приједлога и питања клубова одборника,
одборничких група и одборника Скупштине
општине Модрича у предложеном тексту.
2.
Наставити
активности
на
реализацији Иницијативе за продужени
боравак дјеце која похађају основну школу, од
првог до трећег разреда.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-109/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

47.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извода из записника са 4. редовне сједнице,
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.05.2021. године,
донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-133/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

49.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Одлуке о усвајању Програма кориштења
пољопривредног
земљишта
у
својини
Републике Српске на територији општине
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Модрича за 2021. годину, Скупштина
општине Модрича на 5. редовној сједници
одржаној дана 27.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности да провјери кроз
евиденције надлежних служби да ли постоје
парцеле у оквиру концесије која је дата
концесионару „Castellina Srpska“ које не
користе. Ако се утврди да таквих парцела има
у сарадњи са министарством и концесионаром
„Castellina Srpska“ тражити да се те парцеле
изузму из концесије, како би исте могли дати
нашим пољопривредницима на кориштење.
На исти начин утврдити да ли има
пољопривредног земљишта у власништву
општине Модрича које користи фирма
„Castellina Srpska“ без права на кориштење.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-141/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

50.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о извршењу буџета општине
Модрича за 2020. годину, Скупштина
општине Модрича на 5. редовној сједници
одржаној дана 27.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу
буџета општине Модрича за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

51.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о кориштењу средстава буџетске
резерве у 2020. години, Скупштина општине
Модрича на 5. редовној сједници одржаној
дана 27.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о кориштењу
средстава буџетске резерве у 2020. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-122/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

52.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о годишњем утрошку намјенских
средстава од накнаде по основу продаје
шумских дрвних сортимената за 2020. годину,
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.05.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о годишњем
утрошку намјенских средстава од накнаде по
основу продаје шумских дрвних сортимената
за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-121/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-125/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

53.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања

Понедељак, 31. мај. 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Плана
годишњег
утрошка
намјенских
средстава од накнаде по основу продаје
шумских дрвних сортимената у 2021. години,
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.05.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План годишњег утрошка
намјенских средстава од накнаде по основу
продаје шумских дрвних сортимената у 2021.
години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-135/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

54.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о реализацији акционог плана за
реинтеграцију
држављана
Босне
и
Херцеговине који се врађају по основу
споразума о реадмисији на подручју општине
Модрича за период 2019-2022. године у 2020.
години, Скупштина општине Модрича на 5.
редовној сједници одржаној дана 27.05.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији
акционог плана за реинтеграцију држављана
Босне и Херцеговине који се врађају по
основу споразума о реадмисији на подручју
општине Модрича за период 2019-2022.
године у 2020. години, са закључком који је
наведен у завршном дијелу Извјештаја.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-126/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.
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55.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о реализацији локалног акционог
плана за унапређење положаја ромске
популације на подручју општине Модрича у
2020. години, Скупштина општине Модрича
на 5. редовној сједници одржаној дана
27.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији
локалног акционог плана за унапређење
положаја ромске популације на подручју
општине Модрича у 2020. години, са
приоритетним циљевима за рјешавање у 2021.
години који су наведени у завршном дијелу
Извјештаја.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-127/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

56.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду за 2020. годину ЈЗУ „Дом
здравља“ Модрича и Програма рада за 2021.
годину ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича ,
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.05.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за 2020.
годину ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича и
Програм рада за 2021. годину ЈЗУ „Дом
здравља“ Модрича.
2. Тражи се од ЈЗУ „Дом здравља“
Модрича да доследно проводи закључке
Владе Републике Српске утврђене у оквиру

Страна - 26 Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Понедељак, 31. мај. 2021.

упознавања са Информацијом о стању обавеза
јавних здравствених установа. Скупштина
општине Модрича и Кабинет начелника
општине Модрича пружит ће подршку
провођењу мјера које су тражене наведеним
закључцима Владе Републике Српске
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању јавне
безбједности на подручју општине Модрича у
2020. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-123/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Број: 01-022-119/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

59.

57.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду за 2020. годину ЈП „Српски
културни центар“ д.о.о. Модрича и Програма
рада за 2021. годину ЈП „Српски културни
центар“ д.о.о. Модрича, Скупштина општине
Модрича на 5. редовној сједници одржаној
дана 27.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за 2020.
годину ЈП „Српски културни центар“ д.о.о.
Модрича и Програм рада за 2021. годину ЈП
„Српски културни центар“ д.о.о. Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-124/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

58.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о стању јавне безбједности на
подручју општине Модрича у 2020. години,
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.05.2021. године,
донијела је

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о пријављеним непокретностима
на
територији
општине
Модрича,
достављеним
пореским
рачунима
и
наплаћеним порезима за 2020. годину,
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.05.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о
пријављеним непокретностима на територији
општине Модрича, достављеним пореским
рачунима и наплаћеним порезима за 2020.
годину.
2. Даје се подршка предузимању мјера
у оквиру општинске управе у служби
побољшања нивоа обухвата пријављених
непкретности које се опорезују.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-131/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

60.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о стипендирању студената на
подручју општине Модрича, Скупштина

Понедељак, 31. мај. 2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

општине Модрича на 5. редовној сједници
одржаној дана 27.05.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о
стипендирању студената на подручју општине
Модрича.
2. Иницијативу коју је покренуо Клуб
одборника СНСД-а упутити према Кабинету
начелника, Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности како би се детаљно сагледала
могућност
реализације
предложене
Иницијативе.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-134/21
Датум: 27.05.2021 год

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о
здравственом стању животиња на подручју
општине Модрича у 2020. години.
2. У наредном периоду сагледати
питање излазака и рада ветеринара са других
општина на подручје општине Модрича и у
вези са тим предузети законом прописане
мјере од стране надлежних инспекција.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-129/21
Датум: 27.05.2021 год

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о раду друштвених организација
и удружења грађана у 2020. години на
подручју општине Модрича, Скупштина
општине Модрича на 5. редовној сједници
одржаној дана 27.05.2021. године, донијела је

Страна-27

Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о здравственом стању животиња
на подручју општине Модрича у 2020. години,
Скупштина општине Модрича на 5. редовној
сједници одржаној дана 27.05.2021. године,
донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

61.

Број 9

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

63.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о односима са јавношћу и
информисању грађана, Скупштина општине
Модрича на 5. редовној сједници одржаној
дана 27.05.2021. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду
друштвених организација и удружења грађана
у 2020. години на подручју општине Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-132/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

62.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине

1. Усваја се Информација о односима
са јавношћу и информисању грађана.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-130/21
Датум: 27.05.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Страна - 28 Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Понедељак , 31. мај. 2021.

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 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. 01-266/21 од 05.5.2021. године.
II
Правилник је донио Управни одбор
ЈПУ „Наша радост“ Модрича на сједници од
04.5.2021. 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.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-67/21
Датум: 07.05.2021. год

2.

НАЧЕЛНИК
Јовица Радуловић с.р.

На основу члана 59. став (1) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи („Службени
.гласник РС“ бр. 97/16, 36/19), члана 17.
Закона о јавним набавкама
("Службени
гласник РС", бр. 38/14,"Службени гласник
БиХ", бр. 39/14) и члана 68. став (1) тачка 24)
Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'' бр. 5/17),
Начелник oпштине д о н о с и
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА
2021. ГОДИНУ
I
Доноси се План јавних набавки Општине
Модрича за 2021. годину.
II
За реализовање Плана јавних набавки
Општине Модрича за 2021. годину одговорни
су непосредни руководиоци одјељења/служби
Општинске управе Модрича, у складу са
дјелокругом рада сваког одјељења/службе.
III
План јавних набавки Општине Модрича за
2021. годину је подложан измјенама у склaду
са потребама уговорног органа.
IV
За набавке које нису планиране овим Планом
јавних набaвки, Начелник општине доноси
посебну Одлуку о покретању непланиране
набавке.
V
План јавних набавки Општине Модрича за
2021. годину је саставни дио ове одлуке.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у "Службеном гласнику
Општине Модрича“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 02-014-54/21
Датум: 28.05.2021. год

НАЧЕЛНИК
Јовица Радуловић с.р.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА У
БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
(без ПДВ‐а)
ИЗНОС
КОНТО
ВРСТА
ПОСТУПКА

4.2.

4.1.

4.

3.

2.

1.

Проширење

Асфалт.лијевог
крака улице
Пионирска у МЗ
Модрича 3

Асфалт.крака
улице Ј.Дучића
(око „Промаксове“
зграде) у МЗ
Модрича 2

Одржавање
макадамских
путева
Изградња објекта
затвореног базена
са пратећим
садржајем
Санација ударних
рупа
АСФАЛТИРАЊЕ
ГРАДСКИХ УЛИЦА
И ЛОКАЛНИХ
ПУТЕВА

16.000,00

8.000,00

55.000,00

108.000,00

139.000,00

55.000,00

20.000,00

5111

5111

5111

5112

ЛОТ 2

ЛОТ 1

ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК

КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК

6/21

6/21

6/21

6/21

7/21

ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК

5111

1.965.800,00 1.200.000,00

20.000,00

5/21

ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК

4125

110.000,00

110.000,00

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

7/21

7/21

7/21

7/21

8/21

6/21

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ/
ГРАЂАНИ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ/
СРЕДСТВА
ГРАЂАНА

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ/
ДОНАТОРИ

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

Понедељак , 31. мај. 2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2021. ГОДИНУ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО‐КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

РЕДНИ
БРОЈ

РАДОВИ

Страна - 29 Број 9

Завршетак радова
на санацији пута
према Филомени
у МЗ Борово Поље

Резервисани уговор (Члан 9. ЗЈН)

ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

7.

6.

Изградња ограде
око гробља
Њивице у МЗ
Врањак 1

Асфалтирање пута
Деспотовићи,
засеок Осоје у МЗ
Копривна
Обиљежавање
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације

4.6.

5.

Асфалтирање пута
Савановићи,
засеок Осоје у МЗ
Копривна

Пресвлачење
дијела пута према
цркви у МЗ
Врањак

пружног прелаза у
МЗ Модрича 5

4.5.

4.4.

4.3.

14.000,00

28.000,00

6.000,00

15.000,00

6.000,00

15.000,00

20.400,00

9.000,00

18.000,00

20.400,00

7.000,00

15.000,00

5111

5111

4129

5111

5111

5111

5111

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК

ЛОТ 6

ЛОТ 5

ЛОТ 4

ЛОТ 3

5/21

5/21

5/21

6/21

6/21

6/21

6/21

6/21

6/21

6/21

7/21

7/21

7/21

7/21

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ/
ГРАЂАНИ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ/
ГРАЂАНИ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Понедељак, 31. мај. 2021.

7.000,00

15.000,00
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Уређење и
одржавање
зелених
површина

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

Чишћење и
прање градских
улица и
испирање
сливника
Чишћење
градских улица
Прање градских
улица
Испирање
сливника

16.000,00

29.000,00

244.000,00

289.000,00

11.

Услуге
систематске
дератизације

6.000,00

92.000,00

4128

6.000,00

5.000,00

16.000,00

29.000,00

244.000,00

289.000,00

4128

4128

4128

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК/
ОКВИРНИ
СПОРАЗУМ

ЛОТ 3

ЛОТ 2

ЛОТ 1

ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК

ВРСТА
ПОСТУПКА

КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК

3/21

9/21

11/21

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

6/2021

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА У
БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
ИЗНОС
КОНТО

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Резервисани уговор (Члан 9. ЗЈН)
5.000,00
Зимско
(једно (1)
10.
одржавање
компл.чишћење
тротоара и
са посипањем)
паркинга

9.3.

9.2.

9.1.

9.

92.000,00

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
(КМ)

ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

РЕДНИ
БРОЈ

УСЛУГЕ

8.

Понедељак, 31. мај. 2021.

4/21

10‐11/21

12/21
ГОДИШЊИ
УГОВОР

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
2021/22

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
2021/22

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
2021/22

Страна-31

7/2021
ГОДИШЊИ
УГОВОР

Број 9

Израда шумско‐
привредне
основе за период
2022‐2031.година

Услуге
систематске
дезинсекције

80.000,00

6.000,00

40.000,00

6.000,00

Одржавање и
поправка клима
уређаја

Набавка
компресора за
расхладни уређај

Графичке услуге
и услуге
штампања

Телевизијско
праћење
активности
општине
Модрича

Сервис возила

Прање возила

20.

Колективно
осигурање
радника

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

19.

18.

17.

16.

15.

14.

3.000,00

до 6.000,00

до 6.000,00

до 6.000,00

55.000,00

до 6.000,00

до 3.500,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

55.000,00

6.000,00

3.500,00

4127

4125

5114

4127

4127

4125

4125

4127

4128

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ
ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ
Анекс II Дио
Б ЗЈН (Чл.8.)
Неприорит.
услуге

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ
Анекс II Дио
Б ЗЈН (Чл.8.)
Неприорит.
услуге

12/21

5/21

5/21

11/2021

11/21

10/21

10/21

5/21

5/21

12/21

9/21

5/21

12/2021

12/21

12/21

12/21

6/21

5/21

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
2021/22

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Понедељак, 31. мај. 2021.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО‐ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

13.

12.
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5.500,00

6.000,00

Банкарске услуге
(платни промет)

Израда
методологије за
повећање
прихода по
основу пореза на
непокретности

22.

23.

6.000,00

5.500,00

3.000,00

4127

4127

4127

Униформе за
Комуналну
полицију

4.000,00

5111

4.000,00

5161

ПЛАНИРАНА
СРЕДСТВА У
БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
ИЗНОС
КОНТО

15.000,00

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО‐ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

25.

15.000,00

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
(КМ)

ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

РЕДНИ
БРОЈ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

Пројекат
водоводне
мреже у МЗ
Ботајица

РОБЕ

24.

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

ВРСТА
ПОСТУПКА

КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК

5/2021

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

5/21

06/21

12/21

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

12/21

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО‐КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

3.000,00

Осигурање
имовине

21.

Понедељак, 31. мај. 2021.

5/2021

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
2021.

2022.
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
2022.
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
2022.

Страна-33

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

6/21

06/21

01/22

01/22
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32.

31.

30.

Роба широке
потрошње
Гориво за
возила
Набавка тонера и
одржавање
фотокоп.апарата,
штампача и факс‐
апарата
Рекламни
новогодишњи
материјал
6.000,00

6.000,00

до 6.000,00

до 6.000,00

25.000,00

20.000,00

12.000,00

35.000,00

6.000,00

4129

4125

4126

4123

4123

4122

412

12/2021

10/2021

10/2021

КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ

12/2021

10/2021

КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК

11/2021

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Јовица Радуловић

11/2021

12 /2021

12 /2021

10/2021

6/2021

10/2021

8/2021

6/2021

ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ
КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК
КОНКУРЕНТ.
ПОСТУПАК

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ

БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
БУЏЕТ
ОПШТИНЕ
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25.000,00

20.000,00

12.000,00

Канцеларијски
материјал

28.

29.

35.000,00

Угаљ

27.

6.000,00

Видовдански
пакети

26.

Страна - 34 Број 9

Страна - 35 Број 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Понедељак , 31. мај. 2021.

III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ
1.
ОГЛАС
Одјељење
за
просторно
уређење,
стамбено-комуналне
послове
и
екологију
Модрича, Видовданска 1. на основу рјешења број
05/8-372-18/21 од 17.05.2021. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број 01-14 упис
промјене лица овлашћеног за заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ,
Модрича, ул. Војводе Степе Степановића бр. 3, са
сљедећим подацима:
Лице овлашћено за заступање је
МИШИЋ ПЕТАР, предсједник Скупштине
Заједнице, који заступа заједницу самостално и
без ограничења.
Ранији заступник СТАНИЋ НИКОЛИЈА,
предсједник Скупштинске Заједнице, брише се из
регистра.
Број: 05/8-372-18/21
Датум: 17.05.2021. године
Службено лице органа
Срђан Јовановић дипл. економиста
2.
ОГЛАС
Одјељење за просторно уређење, стамбено
комуналне послове и екологију Модрича,
Видовданска 1. на основу рјешења број 05/8-37221/21 од 25.05.2021. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број 01-3 упис промјене лица
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, Трг др
Милана Јелића 10, са сљедећим подацима:
Лице овлашћено за заступање је
ВАСИЉЕВИЋ ИЛИЈА, предсједник Скупштине
Заједнице, који заступа заједницу самостално и
без ограничења.

Ранији заступник ЛАЗИЋ СТАНА,
предсједник Скупштинске Заједнице, брише се из
регистра.
Број: 05/8-372-21/21
Датум: 25.05.2021. године
Службено лице органа
Срђан Јовановић дипл. економиста
3.
ОГЛАС
Одјељење
за
просторно
уређење,
стамбено-комуналне
послове
и
екологију
Модрича, Видовданска 1. на основу рјешења број
05/8-372-20/21 од 26.05.2021. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених
зграда, у регистарском листу број 01-70 упис
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Модрича, ул. Војводе Степе
Степановића бр. 9, Модрича, ул. Војводе Степе
Степановића бр. 9. са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за
управљање зградом, Модрича, ул. Војводе Степе
Степановића бр. 9.
Оснивачи: 15 етажних власника зграде.
Дјелатност: 68.32 – управљање зградом за рачун
етажних власника. Иступа у правном промету
самостални у оквиру дјелатности, за обавезе
одговара
цјелокупном
имовином,
чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у
плаћању трошкова одржавање зграде. Заступа
ТОДОРОВИЋ БИЉАНА, предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења
Број: 05/8-372-20/21
Датум: 26.05.2021. године
Службено лице органа
Срђан Јовановић дипл. економиста
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13.
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2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним
таксама...........................................................7-8

14.
Рјешење
о
именовању
члана
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34. Рјешење о именовању чланова Одбора за
етички кодекс............................................19-20
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