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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.

На основу члана 39. став (2) а у вези
са члановима 115. и 116. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), чланова 53б. и
58. Изборног закона Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12,
45/18, 18/20), тачака 3. и 4. Упутства о
организацији и спровођењу избора за
чланове
Савјета
мјесне
заједнице
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 122/12 и 31/13), и члана 37. Статута
општине Модрича ("Службени гласник
општине Модрича", број 5/17), Скупштина
општине Модрича на 7. редовној сједници
одржаној дана 28.9.2021. године, донијела је

ОДЛУКУ

о расписивању и одржавању избора за
чланове савјета мјесних заједница на
подручју општине Модрича
Члан 1.
(1) Скупштина општине Модрича
расписује изборе за чланове савјета мјесних
заједница на подручју општине Модрича.

(2) У мјесним заједницама: Модрича
1, Модрича 2, Модрича 3, Модрича 4,
Модрича 5, Дуго Поље, Гаревац, Копривна,
Таревци, Милошевац, Скугрић и Добриња,
бира се 7 (седам) чланова савјета мјесне
заједнице.
(3)
У
мјесним
заједницама:
Бабешница, Врањак, Врањак 1, Ботајица,
Чардак, Кладари Доњи, Толиса, Крчевљани,
Кладари Горњи, Копривнска Требава,
Ријечани и Борово Поље, бира се 5 (пет)
чланова савјета мјесне заједнице.
(4) Коначан број чланова савјета
мјесних заједница из ст. (2) и (3) овог члана,
утврдиће Општинска изборна комисија на
основу броја бирача уписаних у коначни
бирачки списак по мјесним заједницама.
Члан 2.
Избори из члана 1.
ове Одлуке
одржаће се у недјељу 14. новембра 2021.
године у времену од 09,00 до 16,00 часова.
Члан 3.
Мандат чланова Савјета мјесне
заједнице траје четири године, односно до
избора новог савјета мјесне заједнице.
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Члан 4.

Члан 6.

Изборе за чланове савјета мјесних
заједница ће провести Општинска изборна
комисија Модрича и бирачки одбори.

Саставни дио ове одлуке је Преглед
мјесних
заједница
са
припадајућим
насељеним мјестом, насељима и улицама.
Члан 7.

Члан 5.
Општинска
изборна
комисија
Модрича дужна је у року од тридесет дана
од дана провођења избора доставити
Скупштини општине Модрича извјештај о
провођењу избора и имплементацији
изборних резултата за чланове савјета
мјесних заједница на подручју општине
Модрича.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Модрича“..
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-183/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

ПРЕГЛЕД

мјесних заједница са припадајућим насељеним мјестом, насељима и улицама
Р.Б. Назив Мјесне
заједнице
1.
БАБЕШНИЦА

Насељено мјесто/Насеље/Улица у Мјесној заједници
Насеље: Стојићи;
Врањачка Требава.

Бабешница

Доња;

Бабешница

Горња;

2.

БОРОВО ПОЉЕ

Насеље: Борово Поље; Јохова Бара; Филомена.

3.

БОТАЈИЦА

Насеље: Цестари; Смиљићи; Смиљанићи; Видаковићи;
Маџаревац;
Глигоревићи;
Симићи;
Ботајичка
Ријека;
Шарчевићи; Дујићи; Ботајичка Рудина.

4.

ВРАЊАК

Насеље: Брвно; Бријестово; Брђани (дио)

5.

ВРАЊАК 1

Насеље: Брђани (дио); Ријека; Сјеча.

6.

ГАРЕВАЦ

Насеље: Горњани; Трњани; Лужани; Баје.

7.

ДОБРИЊА

Насеље: Добриња 1; Добриња 2; Добриња 3; Добриња 4;
Добриња 5; Добриња 6; Добриња 7; Добриња 8; Отежа.

8.

ДУГО ПОЉЕ

Насеље: Кутловац; Варош; Доњани; Бетиња;
Насељено мјесто: Добра Вода.

9.

КЛАДАРИ
ГОРЊИ

Насеље: Кладари Горњи.

10.

КЛАДАРИ
ДОЊИ
КОПРИВНА

Насеље: Мали Ждраловац; Обала; Банат; Велики Ждраловац.

11.

Насеље: Осоје; Центар; Велика Ријека; Мала Ријека; Поповића
Пут; Бргула.
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12.

КОПРИВНСКА
ТРЕБАВА

Насеље: Копривнска Требава.

13.

КРЧЕВЉАНИ

Насеље: Станковићи; Гегићи; Игњатовићи; Центар; Јовићи;
Велика Обала; Граховац; Јелик; Радићи.
Насељено мјесто: Јасеница (Јасеница; Милићи).

14.

МИЛОШЕВАЦ

Насеље: Велики Луг; Мали Луг; Мали Јасик; Микићани; Велики
Јасик; Полој.

15.

МОДРИЧА 1

Улица: Трг др Милана Јелића (од 11 до 18); Светосавска (парни
бројеви); Книнска (непарни бројеви); Шамачка (од 1 до 13);
Берлинска (од 1 до 33); Доситеја Обрадовића (парни бројеви од
36 до 48); Трг Немањића; Трг Јована Рашковића; Видовданска;
Карађорђева; Требавска; Змаја Јове Јовановића; Петра Кочића;
Колубарска;
Хиландарска;
Алексе
Шантића;
Симе
Милутиновића; Бранка Радичевића; Ђурђевданска; Иве
Андрића; Његошева; Милана Коњевића; Бранка Ћопића;
Младена Ољаче; Ђуре Даничића; Попа Петка Јагодића; Попа
Саве Божића; Војводе Степе Степановића, Живојина Мишића,
Илије Гарашанина, Хамбуршка, Невесињска; Српске Војске;
Сремска; Михајла Пупина; Мајке Јевросиме; Петра Бојовића;
Милоша Црњанског; Ђуре Јакшића; Филипа Вишњића;
Крагујевачка; Проте Матије Ненадовића; Хајдук Вељка; Ћирила
и Методија; Улица Николе Тесле; 8. марта; Максима Горког;
Станоја Главаша; Косовска; Јована Цвијића; Солунских бораца;
Војводе Синђелића;

16.

МОДРИЧА 2

Улица: Трг др Милана Јелића (од 1 до 10); Светосавска
(непарни бројеви); Книнска (парни бројеви); Шамачки пут
(парни бројеви од 2 до 18, непарни бројеви од 1 до 25); Цара
Лазара; Кнеза Милоша; Бранка Миљковића; Озренска; Васе
Пелагића; Лазе Лазаревића; Козарачка; Бранислава Нушића;
Сафије Хускић; Боре Станковића; Десанке Максимовић; 27. јула;
Таревачка; Романијска; Јахоринска; Меше Селимовића;
Вучијачка; Др Рајса; Шљивик; Јована Дучића; Николе Пашића;
Гаврила Принципа; Доситеја Обрадовића (сви бројеви осим
парних бројева од 36 до 48); Церска; Посавско-требавског
одреда; Хасана Кикића; 9. маја; Фадила Душиновића; Ђуре
Ђаковића; Вука Караџића; Ристе Микичића; Врањачки пут;
Народних хероја; 22. децембра; Крајишких бригада; Требињска;
Вуковарска; Мајевичка; Јакешница; Жељезничка; Новосадска;

17.

МОДРИЧА 3

Улица: Берлинска (од 34 до 84); Шамачка (од 14 до 20);
Шамачки пут (парни бројеви од 20 до 32, непарни бројеви од 27
до 35); Омладинска; Пионирска; Београдска; Крајишка;
Посавска; Билећка; Моравска; Дринска; Краља Петра I; Савска;
Јанка Веселиновића.
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18.

МОДРИЧА 4

Улица: Сарајевска; Добојска; Браће Југовића; Арсенија
Чарнојевића; Бањалучка; Цара Душана; Милоша Обилића;
Царице Милице; Бистричка;

19.

МОДРИЧА 5

Улица: Шамачки пут (бројеви 34 и 36); Шумадијска; Василија
Острошког; Светог Николе; Светог Илије; Лазе Костића;
Војислава Илића; Светог Јована; Студеничка; Свете Тројице;
Петровданска; Војводе Путника; Стефана Првовјенчаног.

20.

РИЈЕЧАНИ

Насеље: Ријечани; Вис; Живани.
Насељено мјесто: Ријечани Доњи.

21.

СКУГРИЋ

Насеље: Гложик; Брезик; Подпоље; Живково Поље; Орахова;
Ријека; Поточани; Мишићи; Срнава; Ждребан.

22.

ТАРЕВЦИ

Насеље: Центар; Шибови; Горња Махала; Господска Махала;
Гувно; Доња Махала; Паланка.
Насељено мјесто: Кужњача.

23.

ТОЛИСА

Насеље: Острушка Ријека; Острушко Брдо; Куновац; Калајџије;
Бабићи;
Брђани; Кнежевићи;
Новаковићи;
Новићи;
Видаковићи; Центар;
Насељено мјесто: Горње Кречане.

24.

ЧАРДАК

Насеље: Буџуклије; Велики Чардак; Подбара; Мали Чардак;
Грабичани; Под Ада; Брезик.

2.

На основу члана 18. став (2) Закона о
систему јавних служби (''Службени гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 6. 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 7. редовној сједници
одржаној дана 28.9.2021. године, донијела је

ОДЛУКУ

о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним
установама чији је оснивач Скупштина
општине Модрича
Члан 1.
Скупштина
општине
Модрича
расписује Јавни конкурс за избор и
именовање директора у јавним установама

чији је оснивач Скупштина општине
Модрича (у даљем тексту: Конкурс) и то:
1. директора ЈУ „Развојна агенција
општине Модрича“ Модрича, 2. директора
ЈЗУ Дом здравља Модрича, 3. директора
ЈЗУ „Апотека“ Модрича, 4. директора ЈУ
„Културно – спортски центар“ Модрича, 5.
директора ЈУ Центар за социјални рад
Модрича, 6. директора ЈУ Туристичка
организација „Модрича“ Модрича, 7.
директора ЈПУ „Наша радост“ Модрича.
Члан 2.
Директори у јавним установама из
члана 1. ове одлуке, именују се на период
од четири (4) године, са могућношћу
поновног именовања.
Члан 3.
Сви кандидати за именовање на
упражњена мјеста из члана 1. ове одлуке
морају испуњавати сљедеће опште услове:
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1. да су држављани Републке Српске,
односно БиХ,
2. да су старији од 18 година,
3.да нису отпуштени из државне
службе на било којем нивоу у Босни и
Херцеговини (било на нивоу државе или
ентитета) као резултат дисциплинске мјере
на било којем нивоу власти у Републици
Српској у периоду од три године прије дана
објављивања упражњене позиције,
4. да нису осуђивани за кривично
дјело на безусловну казну затвора од
најмање шест мјесеци или за кажњива дјела
која их чине неподобним за обављање
послова на упражњеном мјесту,
5. да се на њих не односи члан IX став
1. Устава Босне и Херцеговине.
Члан 4.
(1) Посебни услови које морају
испуњавати кандидати за именовање на
упражњена мјеста из члана 1. ове одлуке
утврђени су законом и статутима јавних
установа.
(2) Посебни услови за избор
директора:
1) Посебни услови за директора ЈУ
„Развојна агенција општине Модрича“ су:
висока стручна спрема, најмање пет година
радног искуства на пословима у којима се
доказао као способан менаџер,
план и
програм рада Агенције за мандатни период.
2) Посебни услови за директора ЈЗУ
Дом здравља су:
висока стручна спрема VII степен, доктор
медицине, специјалиста једне од грана
медицине из оквира дјелатности Дома
здравља, доктор стоматологиј-, специјалиста,
дипл. економиста, дипл. правник са
менаџерским искуством у
здравству,
најмање пет година радног искуства у
струци,
3) Посебни услови за директора ЈЗУ
„Апотека“ су:
висока
стручна
спрема
друштвеног,
техничког, биотехничког, природног и
медицинског смјера са остварених најмање
240 ЕЦТС бодова, најмање три године
радног искуства у траженом степену
образовања,
4) Посебни услови за директора ЈУ
„Културно – спортски центар“ су:
- висока или виша стручна спрема
економског, правног или техничког смјера,
најмање три године радног искуства на
руководећим мјестима.
5) Посебни услови за директора ЈУ
Центар за социјални рад су:

- висока стручна спрема, дипломирани
социјални радник, дипломирани правник,
дипломирани
психолог,
дипломирани
социолог,
дипломирани
педагог,
дипломирани
специјални
педагог
и
дипломирани дефектолог (дипломирани
специјални едукатор и рехабилитатор),
најмање пет година радног искуства у
струци, положен стручни испит за рад у
управи или стручни испит за рад у области
социјалне заштите.
6) Посебни услови за директора ЈУ
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича су:
- да има завршен први циклус високог
образовања са остварених најмање 180 ЕЦТС
бодова или еквивалент, најмање двије године
радног искуства у струци од чега најмање
једна година на руководећим пословима у
туристичком сектору, активно познавање
једног страног језика на нивоу Б2, Ц1, Ц2 у
складу са ЦЕФ стандардима.
7) Посебни услови за директора ЈПУ
„Наша радост“ Модрича су:
- да има завршен први циклус одговарајућег
студијског
програма
или
еквивалент
потребан за рад у предшколској установи на
пословима
васпитача
или
стручног
сарадника,
завршен
први
циклус
одговарајућег студијског програма или
еквивалент потребан у васпитно-образовним
установама на пословима наставника или
стручног сарадника, те дипломирани
правник или економиста.
Члан 5.
(1) Јавни конкурс за избор и
именовање директора у јавним установама
чији је оснивач Скупштина општине
Модрича објавиће се у ''Службеном гласнику
Републике Српске'' и дневном листу ''Глас
Српске“.
(2) Рок за подношење пријавa на
конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана
од
дана
посљедњег
објављивања
Конкурса у једном од јавних гласила из
става (1) овог члана.
Члан 6.
Поступак спровођења Конкурса,
укључујући преглед приспјелих пријава,
интервју, подношења писаног извјештаја,
утврђивање ранг-листе и предлагање
кандидата, у складу са законом извршиће
комисија за избор коју ће именовати
Начелник општине у року од седам (7) дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 7.
Комисија за избор има пет (5)
чланова од којих су три (3) члана
службеници Општинске управе, а два (2)
члана су спољни сарадници са утврђене
листе стручњака.
Члан 8.
Директоре
именује
општине Модрича након
јавног конкурса.

Скупштина
спроведеног

Члан 9.
За све што није дефинисано овом
одлуком
примјењиваће
се
одредбе
одговарајућих законских и подзаконксих
прописа.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-182/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

3.

На основу члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16,
36/19 и 61/21), а у вези са чланом 26.
Закона о управљању отпадом ("Службени
гласник Републике Српске", број: 111/13,
106/15, 2/18,16/18, 70/20, 63/21 и 65/21 ),
чланом 37. став 2. тачка 2. Статута општине
Модрича ("Службени гласник општине
Модрича", број 5/17), Скупштина општине
Модрича на 7. сједници одржаној
_28.09.2021. године. д о н о с и

ОДЛУКУ

о утврђивању локације за депонију
отпада општине Модрича

- к.ч. 566, к.ч. 678 и к.ч. 679, уписано у п.л.
број: 95 за к.о. Модрички Луг, посјед
Скупштине општине Модрича са дијелом
1/1, укупне површине 57.214 м² и
- к.ч. 569, к.ч. 568, к.ч. 567, к.ч. 571, к.ч.
663, к.ч. 664, к.ч. 665, к.ч. 666, к.ч. 667, к.ч.
668, к.ч. 672, к.ч. 673, к.ч. 675 к.ч. 676 и
к.ч. 677, уписано у п.л. број: 606 за к.о.
Модрички Луг, посјед Р.О. Комуналних
дјелатности Мајна са дијелом 1/1, укупне
површине 39.819 м².
Члан 2.
Депонијом ће управљати а.д.
„Комуналац - Модрича“ Модрича које је
регистровано за обављање дјелатности
прикупљања неопасног отпада.
A.д. „Комуналац - Модрича“
Модрича је дужно да код Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и
екологију, прибави потребну дозволу за
управљање отпадом.
Члан 3.
Даје се сагласност Начелнику
општине Модрича, да по основу ове одлуке
и претходно прибављеног мишљења
Правобранилаштва
Републике
Српске
закључи уговор којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе између општине
Модрича и а.д. „Комуналац - Модрича“
Модрича.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

Члан 1.
Овом одлуком одређује се локација
за депонију отпада општине Модрича на
земљишту означеном као:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-178/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.
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4.

На основу члана 65. став 3, члана 69.
став 1, члана 80. став 1, члана 125. став 2. и
члана 134. став 2. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 , 3/16
и 84/19 ),
члана 37. Статута општине
Модрича («Службени гласник општине
Модрича», број 5/17), Скупштина општине
Модрича на 7. сједници одржаној 28.09.2021.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама
Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту
Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и
грађевинском земљишту („ Службени
гласник општине Модрича“ , број 4/16) у
члану 7. додају се нови ставови 3. и 4. који
гласе:
„ (3) Одлуком из претходног става, у случају
када се земљиште продаје у сврху изградње
производних објеката, може се прописати
посебан начин плаћања купопродајне цијене
утврђене од стране вјештака.
(4) Земљиште чија је вриједност процјењена
преко 20.000,00 КМ може се платити у 12
једнаких мјесечних рата.„
Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. послиjе ријечи
„продати“ додају се ријечи „или оптеретити
правом грађења“
У истом члану послије става 3. додају
се нови ставови 4, 5, 6 и 7. који гласе :
„(4) Изузетно , непокретности у својини
општине могу се отуђити испод тржишне
цијене или без накнаде, а у циљу реализације
инвестиционог пројекта од посебног значаја
за локални економски развој.
(5) Непокретности из става 4. овог члана ,
укључујући и право грађења и давања
земљишта у закуп , могу бити улог јавних
партнера
за
оснивање
заједничког
привредног друштва као и неког другог
организационог облика , са приватним

партнером
у складу са прописма који
регулишу јавно – приватно партнерство.
(6) Одлуку о утврђивању посебног интереса
на основу којег се приступа реализацији
инвестиционог пројекта из става 4. овог
члана доноси Скупштина општине.
(7) Детаљни услови и начин отуђења
непокретности из става 4. овог члана
прописаће се правилником који ће донијети
Скупштина општине у року од 3 мјесеца од
дана ступања на снагу ове одлуке“
Члан 3.
Послије члана 8. додаје се нови члан
8а. који гласи :
„
(1)
Ради
отклањања
посљедица
елементарних
непогода
и
стамбеног
збрињавања угроженог становништва, на
непокретностима у својини општине може се
основати право грађења, без накнаде.
(2) Право грађења из става 1. Овог члана
може се основати и у циљу рјешавања
стамбених питања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида
(3) Детаљније услове и начин оснивања
права грађења на непокретностима из става
1. и 2. овог члана прописаће се правилником
који ће донијети Скупштина општине у року
од 3 мјесеца од дана ступања на снагу ове
одлуке“
Члан 4.
У члану 10. у ставу 1. иза тачке в)
додаје се нова тачка г) која гласи :
„ г) реализација инвестиционог пројекта од
посебног значаја за општину под условима
прописаним правилником из члана 8. став 7.
ове одлуке „
Члан 5.
У члану 11. додаје се нови став 3. који
гласи:
„ (3) Купац земљишта, осим тржишне
вриједности утврђене на основу налаза и
мишљења вјештака , сноси и трошкове
претходног поступка ( брисање државне
својине
односно
друштвене
својине,
формирање парцеле и сл.) „
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Члан 6.

Члан 8.

У члану 21. у ставу 2. текст „ (Кп=
1) „ брише се.

Члан 24. мијења се и гласи :
„ Накнада за легализацију која се
обрачунава у складу са чланом 11. Закона о
легалазацији , може се плаћати у ратама из
члана 22. став 1. тачка а) и в) ове
одлуке.“

Члан 7.
У члану 22 . став 1. тачка. б) мијења
се и гласи :
„б) Производни објекти
За изградњу производних објеката 20%
утврђеног износа накнада инвеститор
плаћа прије издавања грађевинске дозволе
а преостали износ накнада може плаћати
у
ратама
у зависности од висине
утврђених накнада :
1) за накнаде утврђене у износу
до
10.000,00 КМ
максимално 36 једнаких мјесечних рата
са одложеним плаћањем - 12 мјесеци
од дана закључења уговора,
2) за накнаде утврђене у износу од
10.000,00 КМ до 50.000,00 КМ
максимално 48 једнаких мјесечних рата
са одложеним плаћањем - 24 мјесеци
од дана закључења уговора,
3) за накнаде утврђене у износу од
50.000,00 КМ до 100.000,00 КМ
максимално 60 једнаких мјесечних рата са
одложеним плаћањем - 36 мјесеци од дана
закључења уговора,
4) за накнаде утврђене у износу преко
100.000,00 КМ
максимално 72 једнаких мјесечних рата са
одложеним плаћањем - 48 мјесеци од дана
закључења уговора.
Инвеститор је дужан обезбједити , у
сврху уредног извршења уговора , следеће
гаранције :
- упис заложног права (хипотека ) на
земљишту или
- безусловну банкарску гаранцију на износ
утврђених накнада, наплативу на први
позив , која покрива временски период на
који је одобрено плаћање накнада у ратама
. Банкарска гаранција се може доставити за
сваку годину посебно с тим да се нова
гранција достави 15 дана прије истека прве
гаранције, под пријетњом активирања
важеће гаранције.

Члан 9.
У члану 74. додаје се нови став 3.
који гласи :
„ (3) Општина Модрича сноси трошкове
сјече стабала на површинама које су
обрађене Програмом одржавања зелених
површина општине Модрича. „
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-181/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

5.

На основу члана 2.12. став 6.
Изборног закона Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', број 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 37.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17),
Скупштина општине Модрича на 7.
редовној сједници одржаној дана 28.9.2021.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Општинске изборне
комисије Модрича
1. Ружица Мишић дипл. економиста
из Модриче, разрјешава се дужности члана
Општинске изборне комисије Модрича,
због поднесене оставке.
2. Мандат члану Општинске изборне
комисије Модрича Ружици Мишић престаје
даном давања сагласности Централне
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изборне комисије БиХ на Рјешење о
разрјешењу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
давања сагласности Централне изборне
комисије БиХ, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича''.

97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број 02-014-110/21 од
_20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за пријемну канцеларију и
информисање

На основу члана 2.12 став (5) а у вези
са чланом 2.15 Изборног закона Босне и
Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и
члана 37. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број 5/17), Скупштина општине Модрича на
својој 7. редовној сједници одржаној дана
28.9.2021. године, донијела је

1.
Азем
Турсић,
дипл.инж.
грађевинарства, разрјешава се дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења за
пријемну канцеларију и информисање, због
истека времена на које је именован.
2. Ступањем на снагу овог рјешења
престаје да важи рјешење о именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за
пријемну канцеларију и информисање
(„Службени гласник општине Модрича број
5/21).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

Број: 01-111-144/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

6.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању замјенског члана Општинске
изборне комисије Модрича
1. Наташа Алаџић Стевановић, дипл.
правник из Модриче, именује се за
замјенског члана Општинске изборне
комисије Модрича.
2.
Мандат
замјенском
члану
Општинске изборне комисије Модрича траје
до избора новог члана по поступку
прописаном чланом 2.12 став (5) Изборног
закона БиХ.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-147/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

8.

На основу члана 39. став (2) тачка
21) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',
број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 55. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'',
број 97/16), члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'', број 5/17),
Скупштина општине Модрича на 7.
редовној
сједници,
одржаној
дана
28.9.2021. године, донијела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

РЈЕШЕЊЕ
о неприхватању приједлога за именовање
начелника Одјељења за пријемну
канцеларију и информисање

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број

1. Не прихвата се приједлог
начелника општине Модрича за именовање
Азема Турсића, дипл.инж. грађевинарства,
за начелника Одјељења за пријемну
канцеларију и информисање Општинске
управе Модрича.

Број: 01-111-145/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

7.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-170/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број: 02-014-111/21 од
20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
o именовању начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту и опште
послове

9.

На основу члана 39. став (2) тачка
21) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',
број: 97/16, 36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'',
број 97/16), члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича (''Службени
гласник општине Модрича'', број 5/17) и
приједлога Начелника општине број 02014-110/21
од
_20.9.2021.
године,
Скупштина општине Модрича на 7.
редовној
сједници,
одржаној
дана
28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
и опште послове
1.
Јован
Мишић,
дипл.инж.
технологије, разрјешава се дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту и опште
послове, због истека времена на које је
именован.
2. Ступањем на снагу овог рјешења
престаје да важи рјешење о именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту и опште
послове („Службени гласник општине
Модрича број: 5/21).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-148/21 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

10.

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број

1.
Јован
Мишић,
дипл.инж.
технологије, именује се за начелника
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и
опште послове са 28.9.2021. године.
2. Начелник Одјељења за борачкоинвалидску заштиту и опште послове
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: 01-111-153/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

11.
На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број 02-014-110/21 од
_20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности
1.
Бојана
Курешевић,
дипл.
економиста,
разрјешава
се
дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности, због
истека времена на које је именована.

Четвртак, 30. септембар 2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Број 15 Страна-11

2. Ступањем на снагу овог рјешења
престаје да важи рјешење о именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду
и
друштвене
дјелатности
(„Службени гласник општине Модрича број:
5/21).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-149/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

12.

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број: 02-014-111 /21 од
20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
o именовању начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности
1.
Бојана
Курешевић,
дипл,
економиста, именује се за начелника
Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности са 2021. године.
2. Начелник Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности 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: 01-111-154/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

13.

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута

општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број 02-014-110/21 од
_20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије
1.
Борислав
Гвозден,
дипл.
економиста,
разрјешава
се
дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије, због истека времена на које је
именован.
2. Ступањем на снагу овог рјешења
престаје да важи рјешење о именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије („Службени гласник општине
Модрича“, број: 5/21).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-150/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

14.

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број: 02-014-111/21 од
20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
o именовању начелника Одјељења за
финансије
1. Ружица Мишић, дипл. економиста,
именује се за начелника Одјељења за
финансије са 28.9.2021. године.
2. Начелник Одјељења за финансије
именује се на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине Модрича који га је
именовао.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-155/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

15.

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број 02-014-110/21 од
_20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију
1. Срђан Јовановић, дипл. економиста,
разрјешава се дужности вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију,
због истека периода на који је именован.
2. Ступањем на снагу овог рјешења
престаје да важи рјешење о именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију („Службени гласник
општине Модрича број: 5/21).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-151/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

16.

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник

општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број: 02-014-111/21 од
20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
o именовању начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију
1.
Срђан
Јовановић,
дипл.
економиста, именује се за начелника
Одјељења за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију са 28.9.2021.
године.
2. Начелник Одјељења за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију 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: 01-111-156/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

17.

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број 02-014-110/21 од
_20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за комуналну полицију
1.
Мирјана
Цвијановић,
дипл.
економиста,
разрјешава
се
дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења за
комуналну полицију, због истека времена на
које је именована.
2. Ступањем на снагу овог рјешења
престаје да важи рјешење о именовању
вршиоца дужности начелника Одјељења за
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комуналну полицију („Службени гласник
општине Модрича број: 5/21).
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-152/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

18.

На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16,
36/19, 61/21), члана 50. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога
Начелника општине број: 02-014-111/21 од
20.9.2021. године, Скупштина општине
Модрича на 7. редовној сједници, одржаној
дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
o именовању начелника Одјељења за
инспекцијске послове и комуналну полицију
1.
Мирјана
Цвијановић,
дипл.
економиста, именује се за начелника
Одјељења за инспекцијске послове и
комуналну полицију са 01.10.2021. године.
2.
Начелник
Одјељења
за
инспекцијске послове и комуналну полицију
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: 01-111-157/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

19.

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 7. редовној сједници
одржаној дан28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне установе „Развојна агенција општине
Модрича“ Модрича
1. Елвир Хаџиомеровић из Модриче,
разрјешава се вршиоца дужности директора
Јавне установе „Развојна агенција општине
Модрича“ Модрича, због истека времена на
које је именован.
2. Разрјешење се врши са 30.9.2021.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-158/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

20.

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
7. редовној сједници одржаној дана
28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе „Развојна агенција општине
Модрича“ Модрича
1.
Александра
Радић,
дипл.
економиста из Модриче, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе
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„Развојна агенција општине Модрича“
Модрича почев од 01.10.2021. 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.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-159/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

21.

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 7. редовној сједници
одржаној дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Јавне здравствене установе Дом здравља
Модрича
1.
Др
Гордана
Кнежевић,
специјалиста
педијатар
из
Модриче,
разрјешава се вршиоца дужности директора
Јавне здравствене установе Дом здравља
Модрича, због истека времена на које је
именована.
2. Разрјешење се врши са 30.9.2021.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-160/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

22.

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 7. редовној сједници
одржаној дана 28.9.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне здравствене установе Дом здравља
Модрича
1.
Александра
Божић,
дипл.
економиста из Модриче, именује се за
вршиоца
дужности
директора
Јавне
здравствене установе Дом здравља Модрича
почев од 01.10.2021. 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: 01-111-161/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год 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 7. редовној
сједници одржаној дана 28.9.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Одбора за безбједност
заједнице
1.
Срђан Кузмић, разрјешава се
дужности члана Одбора за безбједност
заједнице Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020-2024. године.
2.
Разрјешење се врши са даном
28.9.2021. године.
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3.
Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у
"Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-162/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

24.

На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 7. редовној
сједници одржаној дана 28.9.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Одбора за безбједност
заједнице
1. Анђелина Перановић, именује се за
члана Одбора за безбједност заједнице
Скупштине општине Модрича мандатног
сазива 2020-2024. године.
2. Именовање се врши са даном
28.9.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-164/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

Модрича мандатног сазива 2020-2024.
године.
2. Разрјешење се врши са даном
28.9.2021. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-163/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год 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 7. редовној
сједници одржаној дана 28.9.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Савјета за здравствену и
социјалну заштиту
1.
Урош Тривић, именује се за
члана Савјета за здравствену и социјалну
заштиту Скупштине општине Модрича
мандатног сазива 2020-2024. године.
2.
Именовање се врши са даном
28.9.2021. године.
3.
Ово рјешење ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у
"Службеном гласнику општине Модрича".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111-165/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

25.

На основу члана 37. став (2) тачка 23)
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 7. редовној
сједници одржаној дана 28.9.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Савјета за здравствену и
социјалну заштиту
1. Дијана Станојевић, разрјешава се
дужности члана Савјета за здравствену и
социјалну заштиту Скупштине општине

27.

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извода из записника са 1. посебне сједнице,
Скупштина општине Модрича на 7. редовној
сједници одржаној дана 28.09.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 1.
посебне сједнице Скупштине општине
Модрича.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-179/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

28.

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 7. редовној
сједници одржаној дана 28.09.2021. 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. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-184/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.

29.

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извода из записника са 1. посебне сједнице,
Скупштина општине Модрича на 7. редовној
сједници одржаној дана 28.09.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Одлуке о утврђивању локације за
депонију отпада општине Модрича
1. Усваја се Одлука о утврђивању
локације за депонију отпада општине
Модрича.
2. Скупштина општине Модрича
покреће иницијативу за договор општина
Вукосавље, Модрича и Оџак, са могућношћу
да се по договору укључе и друге општине,
за заједничку изградњу трансфер станице
(рециклажног дворишта).
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-178/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.09.2021.год Милутин Поповић с.р.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Мирјана Горановић, дипл. правник
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА

