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I АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 
1.  
 На основу члана 59. став (1) тачка 21) 
и члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 95. 
став (2) и (4) Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 79/15, 63/20 
и 64/22), члана 68. став (2) тачка 24) 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 утврђивању економскe цијенe услуге у 

ЈПУ „Наша радост“ Модрича 
    

I 
Утврђује се економска цијена услуге 

ЈПУ „Наша радост“ Модрича у 2023. години 
у износу од 386,39 КМ. 
 

II 
Износ економске цијене услуге из 

тачке I ове Oдлуке одређен је на приједлог 
Управног одбора ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича бр. 01-81/23 од 27.01.2023. године, 
а на основу утврђене дјелатности прописане 

по члану 3. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 79/15, 63/20 и 64/22).  
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 
Број: 02-014-7/23                      Начелник општине  
30. јануар 2023.год                Јовица Радуловић с.р. 
Модрича 
 
 
2. 
              На основу члана 59. став (1) тачка 
12) Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 19. став (1) тачка 4) 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12, 44/16) и члана 68. став 4. 
алинеја 20) Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича» 
број 5/17), Начелник општине Модрича      
д о н о с и 
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О   Д   Л   У   К   У 
о давању сагласности на Статут 

ЈЗУ Дом здравља Модрича 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на Статут ЈЗУ 

Дом здравља Модрича, бр. 02-2-1056/22 од 
05.12.2022. године. 
 

Члан 2. 
Статут ЈЗУ Дом здравља Модрича 

донио је Управни одбор ЈЗУ Дом здравља 
Модрича на 12. сједници одржаној 
05.12.2022. године, на основу одредби 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12, 44/16) и Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 57/22) 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број: 02-014-98/22                    Начелник општине  
19. јануар 2023.год                Јовица Радуловић с.р. 
Модрича 
 
 
3. 

На основу члана 59. став (1) тачка 
21) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени .гласник РС“ бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 17. Закона о јавним 
набавкама  ("Службени гласник РС", бр. 
38/14,"Службени гласник БиХ", бр. 39/14 и 
59/22) 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 ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ОПШТИНЕ МОДРИЧА  ЗА 2023. 

ГОДИНУ 
 

I 
Овом одлуком, на основу указаних 

потреба Општине Модрича, врше се 
измјене и допуне плана јавних набавки 
општине Модрича за 2023. годину који је 
саставни дио Одлуке број 02-014-105-1/22 
од 13.01.2023. године. 

План јавних набавки може бити 
измјењен или/и допуњен доношењем 
одлуке о измјенама или/и допунама Плана 
јавних набавки. 
 

II 
Сви подаци који су обухваћени 

измјенама и допунама Плана јавних 
набавки садржани су у табели која чини 
саставни дио ове одлуке. 
 

III 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у "Службеном 
гласнику Општине Модрича“. 
 
Број: 02-014-13/23                    Начелник општине  
10. фебруар 2023.год            Јовица Радуловић с.р. 
Модрича 
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ИЗМЈЕНА/ДОПУНА 
ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 

2023. ГОДИНУ 
Назив уговорног органа: ОПШТИНА МОДРИЧА 
ИДБ/ЈИБ: 4400188080009 
Врста уговорног органа: Институција власти 
Дјелатност: Извршна власт 
Исправљају се слиједеће ставке: 
 
Р. бр. Назив 

предмета 
набавке 

CPV код Врста 
поступк
а 

Подјела 
на лотове 

Предвиђа се Период 
трајања 
уговора/окв
и рног 
споразума 

Процијењен
а вриједност 

Оквирни 
датум 
покретањ
а поступка 

Извор 
финансирањ
а 

Напомена 

Радови           

8 Чишћење 
ријечних 
корита, 
канала и 
изградња 
потпорних 
зидова у 
мјесним 
заједницама 
општине 
Модрича 

45000000-7 
(Грађевинск
и радови) 

Отворен
и 
поступак 

Не Уговор максималн
о 70 дана 
од 
увођења у 
посао 

130.000,00 10.2.2023. Буџет за 
2023. 
годину 

финансирањ
е 
предметних 
радова је из 
средстава 
водних 
накнада 

 

Додају се слиједеће ставке: 

Р. бр. Назив 
предмета 
набавке 

CPV код Врста 
поступк
а 

Подјела 
на лотове 

Предвиђа се Период 
трајања 
уговора/окви 
рног 
споразума 

Процијењен
а вриједност 

Оквирни 
датум 
покретања 
поступка 

Извор 
финансирањ
а 

Напомена 

Услуге           
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17 Набавка 
услуга 
израде 
измјене 
дијела 
Регулационог 
плана 
"Модрича 1" 

71400000-2 
(Услуге 
урбанистичк
ог планирања 
и услуге 
пејзажне 
архитектуре) 

Директн
и 
споразу
м 

Не Уговор 2 мјесеца 5.900,00 15.2.2023. Буџет за 
2023. 
годину 

 

18 Набавка 
услуга 
редовног 
одржавања 
објеката 
заједничке 
комуналне 
потрошње за 
2023. годину 
-прање 
улица и 
тротоара 

90000000-7 
(Услуге у 
области 
отпадних 
вода, 
отпада, 
чишћења и 
животне 
средине) 

Конкурентск
и захтјев 

Не Уговор до краја 
2023. 
године 

20.897,00 15.2.2023. Буџет за 
2023. 
годину 

 

Радови           

10 Извођење 
радова на 
санацији 
пута у 
Врањачкој 
Требави у 
МЗ 
Бабешница 

45233200-1 
(Различити 
радови на 
површинско
м слоју) 

Директн
и 
споразу
м 

Не Уговор 15 дана 5.990,00 15.2.2023. Буџет за 
2023. 
годину 

 

11 Набавка 
радова на 
санацији 
локалног 
пута 
Врањак- 
Ђериште- 
Дуга Њива - 
чишћење 
одводних 
канала са 
одлагањем 
ископног 
материјала у 
страну 

45112000-5 
(Радови 
ископа 
и 
земљан
и 
радови) 

Директн
и 
споразу
м 

Не Уговор 7 дана 6.000,00 15.2.2023. Буџет за 
2023. 
годину 
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4.  

На основу члана 59. став 1. алинеја 8, 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
48. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима („Службени гласник РС“; 
број: 97/16) и члана 68. став 1. тачка 8, Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), Начелник 
општине Модрича, д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Модрича 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 12/21, 20/21 и 5/22), у члану 15.  
иза тачке 7. додаје се нова тачка 7а која гласи : 
 
„7а  Самостални стручни сарадник за послове 
мјесних заједница и цивилне заштите  
 
Категорија: пета категорија                                   
Звање:  трећег звања                                                   
Опис послова: 
- извршава и обезбјеђује извршавање одлука 
Скупштине општине и других прописа и аката 
које доноси Скупштина и начелник општине, 
из дјелокруга свог посла, 
- води евиденцију припадника цивилне 
заштите и врши њихово распоређивање у 
јединице и тимове цивилне заштите  и 
повјереника заштите и спасавања у сарадњи  са 
штабом за ванредне ситуације општине, 
- води евиденцију материјално-техничких 
средстава грађана, привредних друштава и 
других правних лица и служби које се могу 
ставити у функцију цивилне заштите, 
-  учествује у набавци средстава и опреме за 
заштиту и спасавање за потребе јединица и 
тимова цивилне заштите и грађана и води 
бригу о њиховој исправности, чувању и 
употреби, 
-  води прописану базу података и друге 
евиденције везане за цивилну заштиту и мјесне 
заједнице,  
-  врши друге послове из области заштите и 
спасавања, 

-  води Регистар мјесних заједница, 
- обавља све стручне и административне 
послове везане за рад мјесних заједница 
општине Модрича (потребне обуке, зборови 
грађана и савјета мјесне заједнице), 
-  координира радом савјета мјесних заједница, 
- израђује статистичке податке за мјесне 
заједнице, комплетира документацију за 
извршавање обавеза мјесних заједница, 
- води евиденције о изабраним члановима 
савјета мјесних заједница и евидентира њихове 
промјене, 
- ажурира приложену документацију и 
координира са начелником општине по 
захтјевима мјесних заједница у предметима 
реализације одобрених пројеката и 
обиљежавања значајних датума, 
- обавља административне послове око 
провођења избора за чланове савјета мјесних 
заједница, 
- прати стање у мјесним заједницама и 
прикупља информације из мјесних заједница у 
циљу израде извјештаја, 
-  обавља и друге послове по налогу начелника 
одјељења. 
Сложеност послова: 
Сложени послови у којима се примјењују 
прописи, утврђене методе рада, поступци или 
стручне технике у оквиру дјелокруга рада. 
Самосталност  у раду: 
Самосталност у раду ограничена је 
повременим надзором и помоћи начелника 
одјељења у рјешавању сложених стручних 
питања.    
Одговорност: 
Одговорност за правилну примјену метода 
рада, поступака или стручних техника. 
Одговоран је за благовремено и квалитетно 
извршавање послова и радних задатака, за 
правилну примјену прописа који регулишу ову 
област. За свој рад одговара начелнику 
Одјељења.   
Пословна комуникација: 
Контакти унутар и изван органа у којима је 
понекад потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева 
рада.   
Статус: 
Општински службеник –  Самостални стручни 
сарадник. 
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Посебни  услови за обављање: 
Висока стручна спрема, друштвеног, 
природног или техничког смјера или први 
циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, 
најмање једна година радног искуства у 
траженом степену образовања, положен 
стручни испит за рад у органу управе, 
познавање рада на рачунару.      
Број извршилаца: 
Један (1).“ 
 

Члан 2. 
У члану 17. тачка 5. став 2. мијења се и 

гласи: „Звање:првог звања“. У члану 17. тачка 
5. у ставу 9. ријечи: „двије године“, замјењују 
се ријечима: „три године“. 

 
Члан 3. 

У члану 20. тачка 8. став 2. мијења се и гласи: 
„Звање:првог звања“. У члану 20. тачка 8. у 
ставу 9. ријечи: „двије године“, замјењују се 
ријечима: „три године“. 
 

Члан 4. 
     Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број: 02-12-4-3/21                      Начелник општине  
30. децембар 2022.год            Јовица Радуловић с.р. 
Модрича 
 

 
 
5. 

На основу члана 240. став 4. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 
1/16 и 66/18), члана 5. став 6. и члана 6. Посебног колективног уговора за запосленеу области 
локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/17, 85/18, 
21/20, 21/21 и 8/22) и члана 33.Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској 
управи Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/18, 20/20, 20/21 и 6/22), 
Синдикална организација Општинске управе Модрича, с једне стране и Начелник општине  
Модрича, с друге стране, з а к љ у ч и л и  су: 
 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
о измјенама Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи Модрича  

 
 

Члан 1. 
            У Појединачном колективном уговору за запослене у Општинској управи Модрича ( 
„Службени гласник општине Модрича“, број:7/18, 20/20, 20/21 и 6/22),у члана 6. став 2. мијења се 
 
Тачка 3.  и гласи: 
 
3. Трећа платна група   

послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим      
образовањем у трајању од четири године: 
 За службенике седме категорије‐стручни сарадник првог звања 
 За службенике седме категорије‐стручни сарадник другог звања      
 За службенике седме категорије‐стручни сарадник трећег звања   

 
 
 
10,41 
9,68 
9,52 

 
Тачка 4. алинеја 5. и гласи: 
 
4. □ВКВ Возач 12,35 
 
Тачка 5. алинеја 1., 2. и 3. и гласи: 

 
5.  За службенике шесте категорије – виши стручни сарадник првог звања  

 За службенике шесте категорије ‐ виши стручни сарадник другог звања  
 За службенике шесте категорије ‐ виши стручни сарадник трећег  звања  

13,69 
13,54 
13,37 
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Тачка 6. алинеја 4., 5. и 6. и гласи: 
   
6. За службенике пете категорије  

 самостални стручни сарадник првог звања 
За службенике пете категорије  
 самостални стручни сарадник другог звања 
За службенике пете категорије  
 самостални стручни сарадник трећег звања 

 
16,37 
 
15,62 
 
15,10 

 
Члан 4. 

 
            Овај Појединачни колективни уговор о измјенама Појединачног колективног уговора за 
запослене у Општинској управи Модрича ступа на снагу 01.01.2023.године и објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Модрича“. 
 
 
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА                                            ОПШТИНА МОДРИЧА    
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МОДРИЧА                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   Јовица Радуловић  
                Дејана Спасојевић   
                                                 
 
Број:    1-12-3/18                                                                               Број:    02-12-4-3/18    
Датум: 30.12.2022. године                                                              Датум: 30.12.2022. године
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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 


