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ОПШТИНЕ МОДРИЧА

67.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 101/04, 42/05 и 

118/05 ) и члана 35. Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“ број: 04/05 и 03/08), Скуп-
штина општине Модрича на 34. сједници одржаној  дана 25.4. 2012. године донијела је 

О Д Л У К У 
о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених 

мјеста на подручју општине Модрича

Члан 1.

Утврђују се дијелови насеља у насељеним  мјестима  на подручју општине Модрича и то: 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Р. Б. НАЗИВ НАСЕЉЕНОГ 
МЈЕСТА НАСЕЉА У НАСЕЉЕНОМ МЈЕСТУ

1. МОДРИЧА Улични  систем
2. БАБЕШНИЦА Стојићи; Бабешница Доња; Бабешница Горња; Врањачка Требава

3. БОТАЈИЦА
Цестари; Смиљићи; Смиљанићи; Видаковићи; Маџаревац;
Глигоревићи; Симићи; Ботајичка Ријека; Шарчевићи; Дујићи; Ботајичка Ру-
дина

4. БОРОВО ПОЉЕ Борово Поље, Јохова Бара, Филомена
5. ВРАЊАК Брвно; Бријестово; Брђани; Ријека; Сјеча
6. ГАРЕВАЦ Горњани; Трњани; Лужани; Баје
7. КРЕЧАНЕ ГОРЊЕ Кречане Горње
8. ДОБРА ВОДА Добра Вода

9. ДОБРИЊА Улица I; Улица II; Улица III; Улица IV; Улица V; Улица VI;   Улица VII; Улица 
VIII; Отежа

10. ДУГО ПОЉЕ Кутловац; Варош; Доњани; Бетиња
11. ЈАСЕНИЦА Јасеница; Милићи
12. КЛАДАРИ ГОРЊИ Кладари Горњи
13. КЛАДАРИ ДОЊИ Мали Ждраловац; Обала; Банат; Велики Ждраловац
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14. КОПРИВНА Осоје; Центар; Велика Ријека; Мала Ријека; Поповића Пут; Бргула Копривн-
ска Требава

15. КРЧЕВЉАНИ Станковићи; Гегићи; Игњатовићи; Центар; Јовићи; Велика Обала Граховац; 
Јелик; Радићи

16. КУЖЊАЧА Кужњача

17. МИЛОШЕВАЦ Велики Луг; Мали Луг; Мали Јасик;  Микићани; Велики Јасик
Полој

18. РИЈЕЧАНИ ГОРЊИ Ријечани; Вис; Живани 
19. РИЈЕЧАНИ ДОЊИ Ријечани Доњи

20. СКУГРИЋ Гложик; Брезик;  Подпоље;  Живково Поље; Орахова Ријека,Поточани, 
Мишићи, Срнава, Ждребан

21. ТАРЕВЦИ Центар;  Шибови; Горња Махала;  Господска Махала;  Гувно; 
Доња Махала;  Паланка

22. ТОЛИСА
Острушка Ријека, Острушко Брдо;  Куновац; Калајџије;  
Бабићи;  Брђани; Кнежевићи;  Новаковићи;  Новићи
Видаковићи; Центар

23. ЧАРДАК Буџуклије; Велики Чардак; Подбара; Мали Чардак; Грабичани  
Под Ада; Брезик

Члан 2.

Утврђују се називи улица у насељеном мјесту  Модрича и то :

Р.Б. НАЗИВ УЛИЦЕ ОПИС УЛИЦЕ

001. Трг др Милана Јелића

Трг др Милана Јелића је неправилног облика, протеже се од споја улица Ви-
довданска и Цара Лазара на к.ч. 1626 наставља се у смијеру казаљке на сату 
и завршава на споју улица Гаврила Принципа, Војводе Степе Степановића и 
Светосавске улице на к.ч.1615. Десном страном протеже се од стамбене згра-
де к.ч 1648 до градског парка на  к.ч. 1791/1 к.о. Модрича.

002. Трг Немањића
Трг Немањића  је неправилног облика и има приступ из улице Милоша 
Црњанског на к.ч.1760/1. Трг почиње стамбеном зградом на к.ч. 1777 иде у 
смијеру казаљке на сату и завршава се на к.ч. 1768 к.о. Модрича.

003. Трг Јована Рашковића

Трг Јована Рашковића је неправилног облика и има приступ из улице Ми-
лоша Црњанског к.ч. 1760/1. Трг почиње од занатског центра на к.ч. 1768 и 
протеже се у смијеру казаљке на сату  до стамбене зграде на к.ч. 1646, затим 
преко парцеле к.ч. 1640/1 иде до занатског центра на  к.ч. 1760/8 и јужно до 
стамбено пословне  зграде на к.ч 1760/4 к.о. Модрича. 

004. Видовданска Улица Видовданска почиње од Трга др Милана Јелића и протеже се до моста  
на каналу на к.ч. 3612 к.о. Модрича.

005. Карађорђева Улица Карађорђева почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176 и завршава  
границом парцеле к.ч. 3486 к.о. Модрича, као слијепа улица.

006. Требавска Улица Требавска почиње од раскрснице улица Петра Кочића и  Карађорђеве 
и завршава излазом на улицу Попа Саве Божића на  к.ч.2704/12 к.о. Модрича.

007. Змаја Јове Јовановића Улица Змаја Јове Јовановића почиње од улице Видовданске  на к.ч.3176 и 
завршава излазом на улицу Петра Кочића на к.ч.3199 к.о. Модрича.

008. Петра Кочића
Улица Петра Кочића почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176, пресијеца 
Колубарску улицу и завршава раскрсницом улица Требавска и Карађорђева 
на к.ч. 2684/1 к.о. Модрича.

009. Колубарска

Улица Колубарска почиње од улице Карађорђева на к.ч.3198/1, пресијеца ули-
це Петра Кочића, Алексе Шантића, Ђурђевданску, Милана Коњевића, Бранка 
Ћопића, Младена Ољаче, Ђуре Даничића и завршава излазом на улицу Попа 
Петка Јагодића на к.ч.3060/1 к.о. Модрича.

010. Хиландарска Улица Хиландарска почиње из улице Петра Кочића на к.ч.3199  и завршава 
границом парцеле к.ч.2916/4 к.о. Модрича, као слијепа улица. 
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011. Алексе Шантића
Улица Алекса Шантића почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176, пресијеца 
Колубарску улицу и завршава излазом на улицу Хиландарска на к.ч.2642 к.о. 
Модрича.

012. Симе Милутиновића Улица Симе Милутиновића почиње од улице Алекса Шантића на к.ч.2577/2 и 
завршава границом парцеле  к.ч.2581/5 к.о. Модрича, као слијепа улица.

013. Бранка Радичевића Улица Бранко Радичевић почиње из улице Видовданске на  к.ч.3176 и заврша-
ва излазом на улицу Колубарска на  к.ч.3203/1 к.о. Модрича.

014. Ђурђевданска
Улица Ђурђевданска почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176, пресијеца 
улицу Колубарску и завршава границом  парцеле  к.ч.2939 к.о. Модрича, као 
слијепа улица.

015. Иве Андрића Улица Иве Андрића почиње од улице Ђурђевданске на к.ч.2960 и завршава 
границом парцеле к.ч.2752/2 к.о. Модрича,  каo слијепа улица.

016. Његошева
Улица Његошева почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176, пресијеца ули-
цу  Колубарску  и завршава границом парцеле  к.ч. 3011/3 к.о. Модрича, као 
слијепа улица.

017. Милана Коњевића
Улица Милана Коњевића почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176, пресјеца 
Колубарску улицу   и завршава границом  парцеле к.ч. 3061/1 к.о. Модрича, 
као слијепа улица.

018. Бранка Ђопића
Улица Бранка Ћопића почиње од границе парцеле к.ч. 3026 пресијеца улицу 
Колубарску  и завршава  се  на граници парцеле к.ч. 3062/1 к.о. Модрича, као 
слијепа улица.

019. Младена Ољаче
Улица Младена Ољаче почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176, пресјеца 
Колубарску улицу и завршава на граници парцеле  к.ч. 3062/7 к.о. Модрича, 
као слијепа улица.

020. Ђуре Даничића Улица Ђуре Даничића почиње од улице Колубарске  к.ч. 3060/7 и завршава  
на граници парцеле к.ч. 3060/4 к.о. Модрича, као слијепа улица.

021. Попа Петка Јагодића
Улица Попа Петка Јагодића почиње од улице Видовданске на  к.ч. 3176, 
пресијеца улицу Колубарску  и завршава на граници парцеле означене као 
к.ч.3062/2 к.о. Модрича, као слијепа улица.

022. Попа Саве Божића Улица Попа Саве Божића почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176 и завр-
шава излазом на улицу Требавску на  к.ч. 3442 к.о. Модрича.

023. Светосавска

Улица Светосавска почиње од споја Трга др Милан Јелић  и улица Гаврила 
Принципа и Војводе Степе Степановића и завршава се излазом на улицу  
Доситеја Обрадовића  на к.ч. 3144/2. Поред објеката који се налазе уз улицу 
истој припадају и објекти изграђени на парцелама које имају приступ са ло-
калне саобраћајнице к.ч. 1165/35, к.о. Модрича.

024. Војводе Степе 
Степановића

Улица Војводе Степе Степановића почиње од споја улица Светосавска, Гав-
рила Принципа и Трга др Милан Јелић и завршава излазом на улицу Српске 
Војске на к.ч.1355/1 к.о. Модрича.

025. Живојина Мишића Улица Живојина Мишића почиње од улице Светосавска   на к.ч.3183/1 и завр-
шава излазом на улицу Српске Војске на  к.ч.1355/1 к.о. Модрича.

026. Илије Гарашанина Улица Илије Гарашанина почиње од улице Хамбуршке на к.ч.1211/1 и завр-
шава границом парцеле  к.ч.1253/100 к.о. Модрича, као слијепа улица.

027. Хамбуршка Улица Хамбуршка почиње од улице Живојина Мишића на к.ч.3188 и заврша-
ва се границом парцеле к.ч.1236/3 к.о. Модрича, као слијепа улица. 

028. Невесињска

Улица Невесињска почиње од улице Светосавска на к.ч.  3183/1, дијели се 
на два крака.Први крак почиње од к.ч. 1207/1 иде преко парцела 1207/4, 
1204/1 , 1232/2  и   завршава се границом парцеле к.ч. 1233/1  к.о. Модрича, 
као слијепа улица. Други крак почиње од к.ч. 1207/1 иде преко парцела к.ч. 
1197/3, к.ч. 1165/20 , к.ч. 1165/57, к.ч. 1234/2   и   завршава се границом парцеле 
к.ч. 1165/18   к.о. Модрича, као слијепа улица.

029. Шамачка Улица Шамачка почиње од улице Доситеја Обрадовића на к.ч. 3144/2 и завр-
шава се границом парцеле  к.ч. 1163/3 к.о. Модрича, као слијепа улица.
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030. Српске Војске
Улица Српске Војске почиње од улице Војводе Степе Степановића на  к.ч. 
3185/1 и завршава границом парцеле к.ч. 1165/1 к.о. Модрича, као слијепа ули-
ца.

031. Сремска Улица Сремска почиње од улице Војводе Степе Степановића на  к.ч.3185/1 и 
завршава границом парцеле к.ч.1375 к.о. Модрича, као слијепа улица.

032. Михајла Пупина Улица Михајла Пупина почиње од улице Мајке Јевросиме на к.ч.1712  и завр-
шава излазом на Сремску улицу на к.ч.3187 к.о. Модрича. 

033. Мајке Јевросиме

Улица Мајке Јевросиме се састоји од два физички одвојена крака. Један крак 
почиње од улице Берлинска на  к.ч. 3189 и завршава се границом парцеле 
к.ч. 1725. Други крак почиње од улице  Војводе Степе Степановића и десном 
страном се завршава  на к.ч. 1723/1 к.о. Модрича а лијевом страном се завр-
шава излазом на улицу Михајла Пупина.

034. Берлинска
Улица Берлинска почиње од споја улице Војводе Степе Степановића и Трга 
Јована Рашковића, протеже се поред градског стадиона, СШЦ Јован Цвијић 
до Омладинске. 

035 Дунавска Улица Дунавска почиње од Берлинске и завршава се  излазом на мост на за-
падном латералном каналу на  к.ч. 10050 к.о. Модрича.

036 Петра Бојовића Улица Петра Бојовића почиње од улице Берлинске на  к.ч.3189 и завршава 
границом парцеле к.ч. 1724 к.о. Модрича, као слијепа улица

037. Милоша Црњанског
Улица Милоша Црњанског почиње од улице Видовданске на  к.ч. 3176 и завр-
шава се излазом на раскрсницу улица Берлинске и Ђуре Јакшића на к.ч. 3189 
к.о. Модрича.

038. Ђуре Јакшића
Улица Ђуре Јакшића почиње од раскрснице улица Берлинска и Милоша 
Црњанског на к.ч 1759 и завршава се границом парцеле к.ч.2501/13 к.о. Мо-
дрича, као слијепа улица.

039. Филипа Вишњића
Улица Филипа Вишњића почиње од улице Милоша Црњанског  на  к.ч.1759 
и завршава се излазом на улицу Проте Матије Ненадовића на  к.ч. 3200 к.о. 
Модрича.

040. Крагујевачка Улица Крагујевачка почиње од улице Филипа Вишњића на  к.ч. 2443  и завр-
шава се излазом на улицу Ђуре Јакшића  на  к.ч.1750/1 к.о. Модрича.

041. Проте Матије 
Ненадовића

Улица Проте Матије Ненадовића почиње од улице Видовданске на  к.ч. 3176 и 
завршава се излазом на улицу Ђуре Јакшића на к.ч. 1750/1 к.о. Модрича.

042. Хајдук Вељка
Улица Хајдук Вељка почиње од улице Проте Матије Ненадовића на к.ч.3200 
к.о. Модрича  и на крају се рачва на два крака. Један крак завршава излазом 
на Видовданску улицу а други на улицу Војводе Синђелића. 

043. Ћирила и Методија
Улица Ћирила  и Методија  почиње од улице Проте Матије Ненадовића  на 
к.ч.3200 и завршава се излазом на улицу Максима Горког  на  к.ч.3201/1 к.о. 
Модрича.

044. Николе Тесле Улица Николе Тесле почиње од улице Ћирила и Методија на  к.ч.3202 и завр-
шава се границом парцеле к.ч. 2543/2 к.о. Модрича, као слијепа улица.

045. 8. марта Улица 8.  марта  почиње од улице Хајдук Вељка на к.ч.3201/2 и завршава се 
излазом на улицу Ђуре Јакшића на  к.ч.2472/18 к.о. Модрича.

046. Максима Горког Улица Максима Горког почиње од улице Видовданске на  к.ч. 3176 и завршава 
се излазом на улицу Хајдук Вељка на к.ч. 3201/2 к.о. Модрича.

047. Станоја Главаша Улица Станоја Главаша почиње од улице Хајдук Вељка на к.ч.3201/2 и завр-
шава се излазом на улицу Берлинска  на  к.ч.3189 к.о. Модрича.

048. Косовска Улица Косовска почиње од улице Видовданске на  к.ч.3176  и завршава се из-
лазом на улицу Хајдук Вељка на  к.ч. 2975/1 к.о. Модрича.

049. Јована Цвијића Улица Јована Цвијића почиње од улице Видовданске на  к.ч. 3176  и завршава 
се излазом на улицу Хајдук Вељка  на к.ч. 2850/3 к.о. Модрича.

050. Солунских бораца Улица Солунских бораца почиње од улице Станоја Главаша к.ч. 2502/1  и 
завршава се излазом на улицу Хајдук Вељка к.ч. 3201/2 к.о. Модрича.
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051. Војводе Синђелића Улица Војводе Синђелића почиње од улице Видовданска на  к.ч. 3184 и завр-
шава се границом  парцеле  к.ч.3206 к.о. Модрича, као слијепа улица. 

052. Цара Лазара
Улица Цара Лазара почиње од Трга др Милана Јелића на к.ч.3176 к.о. Мо-
дрича и завршава се раскрсницом улица Ристе  Микичића, Таревачка и 
Врањачког пута.

053. Книнска Улица Книнска почиње од улице Цара Лазара на  к.ч.3176 и завршава се гра-
ницом парцеле к.ч.3494 к.о. Модрича, као слијепа улица

054. Кнеза Милоша Улица Кнеза Милоша почиње од раскрснице улица Цара Лазара и Јована 
Дучића и завршава се излазом на улицу Озренска на  к.ч.3197 к.о. Модрича.  

054. Бранка Миљковића Улица Бранка Миљковића почиње од улице Кнеза Милоша на  к.ч.3191/1 и 
завршава се границом парцеле к.ч.2249/2 к.о. Модрича, као слијепа улица.

056. Озренска Улица Озренска почиње од улице Лазе Лазаревића   на к.ч.3196  и завршава се 
границом парцеле к.ч.3604 к.о. Модрича, као слијепа улица.

057. Васе Пелагића Улица Васе Пелагића почиње од улице Цара Лазара на  к.ч.3176 к.о. Модрича 
и завршава се раскрсницом улица Бранислава Нушића и Сафије Хускић.

058. Лазе Лазаревића
Улица Лазе Лазаревића  почиње од раскрснице улица Васе Пелагића и 
Сафије Хускић и завршава се границом парцеле к.ч.3604 к.о. Модрича, као 
слијепа улица.

059. Козарачка
Улица Козарачка почиње од раскрснице улица Васе Пелагића и Сафије 
Хускић и завршава се границом парцеле к.ч. 3564 к.о. Таревци у насељу 
„Стражевац“.

060. Бранислава Нушића Улица Бранислава Нушића почиње од раскрснице улица Васе Пелагића и 
Сафије Хускић  и завршава излазом на улицу Десанке Максимовић.

061. Сафије Хускић
Улица Сафије Хускић почиње од улице Посавско-требавског одреда на  
к.ч.3181 к.о. Модрича.  Пресјеца улицу Цара Лазара и завршава се раскрсни-
цом улица Васе Пелагића и Бранислава Нушића. 

062. Боре Станковића Улица Боре Станковића почиње од улице Сафије Хускић на к.ч.2025 и завр-
шава се излазом на улицу Цара Лазара на   к.ч.3176 к.о. Модрича.

063 Десанке Максимовић Улица Десанке Максимовић почиње од улице Цара Лазара  на  к.ч.3176 и 
завршава се излазом на улицу Козарачка к.ч.3194 к.о. Модрича.

064. 27. јула Улица 27. јула почиње од улице Цара Лазара на  к.ч.3176   и завршава се гра-
ницом парцеле к.ч.3524 к.о. Модрича, као слијепа улица.

065. Таревачка Улица Таревачка почиње од раскрснице улица Цара Лазара и Ристе 
Микичића и завршава се улазом у насељено мјесто Таревци.

066. Романијска Улица Романијска почиње од улице Таревачка на  к.ч.3178   и завршава се гра-
ницом парцеле к.ч.594/2 к.о. Таревци, као слијепа улица.

067. Јахоринска
Улица Јахоринска почиње од границе парцеле к.ч.510/3, пресијеца улицу Ме-
ше Селимовића и завршава се границом парцеле к.ч.553/4 к.о. Таревци, као 
слијепа улица.   

068. Меше Селимовића Улица Меше Селимовића  почиње од улице Таревачка на к.ч. 3178 к.о. Тарев-
ци, пресијеца улицу Јахоринску  и завршава се излазом на улицу Вучијачку.

069. Вучијачка Улица Вучијачка почиње од  границе парцеле к.ч.505/27 и завршава се грани-
цом парцеле к.ч. 504/5 к.о. Таревци.  

070. Др Рајса
Улица Др Рајса почиње од границе парцеле к.ч. 3139 к.о. Таревци (ријека Ду-
са), пресијеца улицу  Меше Селимовића  завршава се границом парцеле озна-
ченом као к.ч. 534/3 к.о. Таревци.
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071. Шљивик

Улица Шљивик има улаз из улице Таревачке на к.ч. 3346 КО Таревци и 
дијели се на четири крака. Први крак почиње границом парцеле к.ч. 3346 КО 
Таревци и завршава се спојем са улицом Арсенија Чарнојевића на к.ч. 22/49 
КО Таревци. Други крак почиње границом парцеле к.ч. 32/1 КО Таревци и 
завршава границом парцеле к.ч. 222 , као слијепа улица. Трећи крак почиње 
границом парцеле к.ч. 32/1 КО Таревци и завршава границом парцеле к.ч. 
32/13 , као слијепа улица. Четврти крак почиње границом парцеле к.ч. 554 КО 
Таревци и завршава границом парцеле к.ч. 10069  КО Таревци, као слијепа 
улица.

072. Јована Дучића

Улица Јована Дучића почиње од улице Цара Лазара на  к.ч.3176 и заврша-
ва се излазом на улицу Гаврила Принципа на  к.ч.1582/2 . Поред објеката 
који се налазе непосредно уз улицу истој припадају и објекти изграђени 
на сљедећим парцелама: к.ч. 1810/10, к.ч. 1810/12, к.ч. 1812/2, к.ч. 1825/2, к.ч. 
1814/3, к.ч. 1816/3, к.ч. 1824/3, к.ч. 1824/2 („Солитер“) и  к.ч. 1617 к.о. Модрича.

073. Николе Пашића
Улица Николе Пашића почиње од улице Јована Дучића на  к.ч.1609/2, проте-
же се до Трга др Милана Јелића и обухвата објекте који се налазе на парцела-
ма: к.ч.1610/4, к.ч. 1610/3 и к.ч. 1633/5 к.о. Модрича (кафе „Метро“).

074. Гаврила Принципа

Улица Гаврила Принципа почиње од споја улица  Светосавске,  Трга др 
Милана Јелића  и Војводе Степе Степановића, пресијеца улицу Доситеја 
Обрадовића и завршава се излазом на улицу Посавско-требавског одреда  на 
к.ч.1876 к.о. Модрича.

075. Доситеја Обрадовића
Улица Доситеја Обрадовића почиње од улице Цара Лазара на к.ч.3176  
пресијеца улице Гаврила Принципа и Посавско-требавског одреда и заврша-
ва се излазом на жељезничку станицу на  к.ч. 3144/2 к.о. Модрича.

076. Церска

Улица Церска почиње од улице Светосавска на  к.ч.3183/1, рачва се на 5 кра-
кова и завршава се излазом на улицу Доситеја Обрадовића на  к.ч.3182/1. 
Први крак завршава границом парцеле к.ч. 1562, други границом парцеле к.ч. 
1578, трећи границом парцеле к.ч. 1581/1, четврти границом парцеле к.ч. 1602 
и пети се одваја код границе парцеле к.ч. 1835 к.о. Модрича и спаја се на ули-
цу Доситеја Обрадовића.

077. Посавско-требавског 
одреда

Улица Посавско-требавског одреда почиње од улице Цара Лазара  на к.ч.3176   
пресијеца улицу Доситеја Обрадовића и завршава се излазом на улицу Све-
тосавска к.ч. 3183/1 к.о. Модрича.

078. Хасана Кикића

Улица Хасана  Кикића почиње од улице Посавско-требавског одреда на к.ч. 
3181 и има два крака. Први крак завршава излазом на улицу Посавско-тре-
бавског одреда а други крак завршава се границом парцеле к.ч.1847/3 к.о. 
Модрича.

079. 9. маја Улица 9. маја  почиње од улице Посавско-требавског одреда на  к.ч.3181   и 
завршава се границом парцеле к.ч.942 к.о. Модрича, као слијепа улица.

080. Фадила Душиновића
Улица Фадила Душиновића почиње од улице Посавско-требавског одреда  на 
к.ч.3181  и завршава се излазом на улицу Ристе Микичића на  к.ч.3174/3 к.о. 
Модрича.

081. Ђуре Ђаковића Улица Ђуре Ђаковића почиње од  жељезничке станице на  к.ч. 3144/2 и завр-
шава се излазом на улицу Ристе Микичића на  к.ч.3174/1 к.о. Модрича.

082. Вука Караџића Улица Вука Караџића почиње од улице Ђуре Ђаковића на  к.ч.3173 и заврша-
ва се границом парцеле к.ч. 1115/6 к.о. Модрича, као слијепа улица.

083. Ристе Микичића
Улица Ристе Микичића почиње од раскрснице улица Цара Лазара и Таре-
вачка на к.ч. 3176  и завршава се излазом на стари мост на ријеци Босна на  
к.ч.3169 к.о. Модрича.

084. Врањачки пут
Улица Врањачки пут почиње од раскрснице улица Цара Лазара, Ристе 
Микичића и Таревачке и завршава се на мосту на ријеци Дуси   на к.ч. 3139  
KO  Таревци.
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085. Народних хероја
Улица Народних хероја почиње од улице Ристе Микичића на  к.ч.3174/3 и 
рачва се на два крака. Први крак се завршава границом парцеле к.ч. 736 а  
други границом парцеле  к.ч.1115/6 к.о. Модрича.

086. 22. децембра Улица 22. децембара  почиње од улице Ристе Микичића  на к.ч.3174/1 и завр-
шава се границом парцеле к.ч.373 к.о. Модрича, као слијепа улица.

087. Крајишких бригада Улица Крајишких бригада почиње од улице Ристе Микичића на к.ч. 3174/1 и 
завршава се границом парцеле к.ч. 394 к.о. Модрича, као слијепа улица.

088. Требињска Улица Требињска почиње од улице Ристе Микичића на  к.ч. 3174/1 и заврша-
ва се границом парцеле к.ч. 253/2 к.о. Модрича, као слијепа улица.

089. Вуковарска

Улица Вуковарска има два физички одвојена крака од којих први почиње од 
улице  Ристе Микичића  к.ч.3169  и завршава се границом парцеле  к.ч. 203 , 
а други крак почиње од Шамачког пута к.ч. 3608/1   и завршава се границом 
парцеле к.ч.194/1 к.о. Модрича.

090. Мајевичка Улица Мајевичка почиње од улице Ристе Микичића  на к.ч. 3169  и завршава 
се границом парцеле к.ч.3175 к.о. Модрича, као слијепа улица.

091. Шамачки пут
Улица Шамачки пут почиње од старог моста на ријеци Босни и улице Ристе 
Микичића на к.ч.3169 к.о. Модрича  и завршава са улазом у насељено мјесто 
Гаревац.

092. Јакешница
Улица Јакешница почиње од новог моста на ријеци Босни и иде до грани-
це са општином Вукосавље  на к.ч. 1140/1 КО Модрички луг  и излаза из  
насељеног мјеста Модрича према Добоју на к.ч. 1727/1 КО Јакеш.

093. Жељезничка
Улица Жељезничка почиње од улице Шамачки  пут на  к.ч.3608/1  (маги-
стрални  пут Добој-Шамац М-17) и завршава се границом парцеле к.ч.3144/2 
к.о. Модрича, као слијепа улица.

094. Новосадска

Улица Новосадска почиње од улице Врањачки  пут  на  к.ч. 3176  (регионал-
ног пута Модрича-Добој) и рачва се на три крака. Први крак се завршава гра-
ницом парцеле к.ч. 402/3, други границом парцеле к.ч. 401 и трећи границом 
парцеле к.ч. 402/4 к.о. Модрича.

095. Сарајевска
Улица Сарајевска има улаз са улице Врањачки пут( регионалног  пута  Мо-
дрича - Добој Р-465), рачва се на 3 крака који завршавају границом парцела 
к.ч. 482 (први крак) , к.ч. 485/6 (други крак) и к.ч. 24 (трећи крак)  к.о. Таревци.

096. Добојска
Улица Добојска има улаз са регионалног пута Модрича- Добој Р-465, почиње 
од границе парцеле 22/60 и завршава се границом парцеле к.ч 236/46 к.о. Та-
ревци.  

097. Браће Југовића

Улица Браће Југовића има улаз са регионалног   пута Модрича- Добој Р-465  
и има два крака. Први крак  почиње границом парцеле к.ч.18/1   и завршава 
границом парцеле к.ч.18/73 а други крак  иде паралелно са првим, почиње 
границом парцеле к.ч. 18/1  и завршава границом парцеле к.ч.18/1 к.о. Тарев-
ци.

098. Арсенија Чарнојевића

Улица Арсенија Чарнојевића почиње од  Добојске улице, има 7 кракова и 
завршава  се код Цркве Покрова Пресвете Богородице у Вишњику на  к.ч. 
234/1, гдје се додирује са улицом Бањалучком. Први крак се завршава на 
граници парцеле к.ч. 22/54. Други крак се завршава границом парцеле 22/53. 
Трећи крак се завршава границом парцеле к.ч. 485/3. Четврти крак се заврша-
ва границом парцеле к.ч. 23/14. Пети крак се завршава границом парцеле к.ч. 
23/38. Шести крак се завршава границом парцеле к.ч. 485/7. Седми крак се 
завршава границом парцеле к.ч. 485/19 к.о. Таревци.

099. Бањалучка

Улица Бањалучка има улаз са Добојске улице на к.ч. 236/1 . Десна страна  
улице се рачва на два крака који завршавају границом парцеле к.ч. 237/1 а 
лијева  страна улице се завршава излазом на улицу Арсенија Чарнојевића на 
к.ч. 234/1 к.о. Таревци.

100. Цара Душана
Улица Цара Душана има улаз од регионалног  пута  Модрича-Добој Р-465  
и   прелази пругу. Почиње границом парцеле  к.ч.14/1   и завршава границом 
парцеле к.ч.10/1 к.о. Таревци.
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101. Милоша Обилића Улица Милоша Обилића има улаз из улице Цара Душана. Почиње границом 
парцеле к.ч. 14/84 и завршава се границом парцеле к.ч.10/1 к.о. Таревци.

102. Царице Милице Улица Царице Милице има улаз из улице Милоша Обилића. Почиње грани-
цом парцеле к.ч.14/80  и завршава границом парцеле к.ч.10/1 к.о. Таревци.

103. Бистричка Улица Бистричка има улаз из улице Царице Милице. Почиње границом пар-
целе к.ч.14/80  и завршава границом парцеле к.ч.10/1 к.о. Таревци

104. Омладинска

Улица Омладинска почиње од улице Берлинске на   к.ч. 3189  и рачва се на 4 
крака. Први крак почиње од  границе парцеле к.ч 3304 и завшава границом 
парцеле к.ч. 3289/82. Други крак пресјеца улицу Берлинску и завршава гра-
ницом парцеле к.ч. 2823/1 . Трећи крак пресјеца улицу Берлинску и завршава 
границом парцеле к.ч. 1343.Четврти крак почиње од границе парцеле к.ч. 
3060/1 и завршава границом парцеле 3289/80.

104. Пионирска
Улица Пионирска почиње од улице Берлинске   на к.ч. 3189 пресијеца Бе-
оградску улицу и завршава границом парцеле к.ч.3291/2 к.о. Модрича, као 
слијепа улица.

106. Београдска
Улица Београдска почиње од улице Берлинске на  к.ч.1343/1  пресијеца улицу 
Пионирску  и завршава излазом на Омладинску улицу  на к.ч. 2834 к.о. Мо-
дрича.

107 Крајишка
Улица Крајишка има два физички одвојена крака  која  почињу од Београдске 
улице. Први крак се завршава границом парцеле к.ч. 3290/4, а други крак се 
завршава границом парцеле к.ч. 3290/1 к.о. Модрича

108. Посавска Улица Посавска почиње од границе парцеле к.ч.3600/1, пресијеца Берлинску 
улицу и  завршава се границом парцеле к.ч. 1343/1 к.о. Модрича. 

109. Билећка
Улица Билећка почиње границом парцеле к.ч. 3612, пресијеца Берлинску ули-
цу и завршава се излазом  на нову улицу поред Рафинерије уља на  к.ч. 1348/3 
к.о. Модрича.

110. Моравска

Улица Моравска дијели  се на два физички одвојена крака. Први крак почиње 
од границе парцеле к.ч. 2877/1 и завршава излазом на  Берлинску улицу на 
к.ч.2876 . Други крак почиње границом парцеле к.ч. 3268/2 („Пласмо“) и завр-
шава границом парцеле к.ч. 1328/1 к.о. Модрича.

111. Дринска

Улица Дринска дијели се на два физички одвојена крака. Први крак почиње 
од  границе парцеле к.ч. 2877/2  и завршава излазом на Берлинску улицу на 
к.ч.2876. Други крак почиње од  границе парцеле к.ч. 3268/2 („Пласмо“) и 
завршава границом парцеле к.ч. 1328/1 к.о. Модрича.

112. Краља Петра I Улица Краља Петра I почиње  границом парцеле к.ч.2877/1, пресијеца Бер-
линску улицу и завршава границом парцеле к.ч.1328/1 к.о. Модрича.

113. Савска Улица Савска почиње од Берлинске улице на к.ч.2876  иде поред латералног 
канала и завршава се границом парцеле к.ч.1328/1 к.о. Модрича.

114. Јанка Веселиновића

Улица Јанка Веселиновића почиње од улице Шамачки пут на  к.ч 3608/2  (ма-
гистрални пута М-17) и једним дијелом иде поред латералног канала. Има 
два крака од којих  први крак почиње границом парцеле к.ч. 1321/106 и завр-
шава се границом парцеле к.ч. 1319, а други крак почиње границом парцеле 
к.ч. 1321/106 и завршава се излазом на пут к.ч. 3222/1 к.о. Модрича. 

115. Шумадијска

Улица Шумадијска има два физички одвојена крака. Први крак почиње од 
моста на латералном каналу на  к.ч 2869/1 иде поред латералног канала и 
завршава границом парцеле к.ч.3184. Други крак почиње од улице Светог 
Василија Острошког и границе парцеле к.ч. 2866/2, иде паралелно са првим 
краком и завршава се границом парцеле к.ч.3184 к.о. Гаревац.

116. Василија Острошког Улица Василија Острошког почиње од Шумадијске улице и завршава грани-
цом парцеле означене  као к.ч.2637 КО Гаревац.

117. Светог Николе Улица Светог Николе почиње од улице Светог Василија Острошког  на  
к.ч.2867 и завршава границом парцеле к.ч.3184 к.о. Гаревац.
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118 Светог Илије
Улица Светог Илије почиње од улице Василија Острошког на  к.ч.3070  пре-
лази пругу и завршава излазом на улицу  Шамачки пут на  к.ч 3068/4 к.о. Га-
ревац (магистрални пут М-17).

119. Лазе Костића

Улица Лазе Костића почиње од улице Светог Илије на  к.ч.1323/7  и има два 
крака. Први крак почиње границом парцеле к.ч. 1323/7 и завршава се грани-
цом парцеле к.ч. 1321/3. Други крак почиње границом парцеле к.ч. 1323/7 и 
завршава се границом парцеле к.ч. 1321/3 к.о. Гаревац.

120. Војислава Илића Улица Војислава Илића почиње од улице Василија Острошког на  к.ч.3070  и 
завршава излазом на улицу Василија Острошког   на к.ч.3070 к.о. Гаревац.

121. Светог Јована

Улица Светог Јована има два крака. Први крак почиње од улице Василија 
Острошког пресијеца улицу Студеничку  и завршава се границом парцеле 
к.ч. 817/214. Други крак почиње од границе парцеле к.ч. 817/375 и завршава се 
код стамбеног објекта на парцели к.ч.  817/351 к.о. Гаревац.

122. Студеничка Улица Студеничка почиње од улице Светог Илије и завршава се границом 
парцеле к.ч. 817/424 к.о. Гаревац.

123. Свете Тројице Улица Свете Тројице почиње од улице Светог Илије, иде паралелно са пру-
гом и завршава се границом парцеле к.ч.817/408 к.о. Гаревац.

124. Петровданска Улица Петровданска почиње од Студеничке улице на к.ч.817/11  и завршава 
се границом парцеле  к.ч.817/42 к.о. Гаревац.

125. Војводе Путника

Улица Војводе Путника има улаз од улице Василија Острошког и има три 
крака. Први крак почиње границом парцеле к.ч. 2671/4 и завршава се грани-
цом парцеле к.ч. 2637. Други крак иде паралелно са првим краком, почиње 
границом парцеле к.ч. 2671/4 и завршава границом парцеле к.ч.2670/28 , трећи 
крак почиње границом парцеле к.ч.2670/28  и завршава границом парцеле 
к.ч.2637 к.о. Гаревац.

126. Стефана Првовенчаног

Улица Стефана Првовенчаног има улаз из  улице Војводе Путника и има три 
крака. Први крак почиње од границе парцеле к.ч. 2671/4  и завршава се грани-
цом парцеле к.ч.3052 . Други крак иде паралелно са првим, почиње границом 
парцеле к.ч.2671/4  и завршава границом парцеле к.ч.2671/4  Трећи крак иде 
паралелно са првим, почиње границом парцеле к.ч.2670/2  и завршава грани-
цом к.ч.3050/2 к.о. Гаревац.

Члан 3.

Саставни дио ове одлуке чини графички приказ улица.

Члан 4.

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Модрича сачиниће 
евиденцију улица уписивањем ажурног стања улица у насељеном мјесту, као и евиденцију улица и кућних бројева 
уписивањем ажурног стања улице и кућног  броја у одговарајуће регистре и прописане обрасце  за потребе Репу-
бличког завода за статистику Републике Српске.

Члан 5.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о називима улица у насељеном мјесту Модрича - 
Пречишћни текст („Службени гласник општине Модрича, број: 8/03, 9/03, 9/07 и 9/10). 

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Модрича“.

Број:    01-022-59/12                                          ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.4.2012. године             Петар Гагулић, с.р.



Страна  54 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
68.
На основу члана 16. став 1. тачка д. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 112/06), члана 348. 
став 3. тачка д. Закона о стварним правима («Службе-
ни гласник Републике Српске», број: 124/08), члана 11. 
тачка д. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 8/07) и члана 35. Ста-
тута општине Модрича («Службени гласник општине 
Модрича», број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Мо-
дрича на 34. одржаној 25.04.2012. године донијела је

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске парцеле

Члан 1.

Продаје се путем непосредне погодбе, неизграђено 
градско грађевинско

земљиште, означено као к.ч. бр.589/14 – Јабучик, 
њива- површине 57 м², к.ч. бр.589/24 – Јабучик, њива - 
површине 69 м² и к.ч. бр.589/25 – Јабучик, њива - повр-
шине 14 м² , све уписано у ПЛ број: 377/1699 за КО Мо-
дрича - посјед Скупштине општине Модрича, а што 
одговара к.ч. бр. 1/324 - приступни пут- површине 57 
м², к.ч. бр.1/632 – Јабучик, њива - површине 69 м² и к.ч. 
бр.1/633 – Јабучик, њива - површине 14 м² све уписано 
у ЗК уложак број: 729 и 975 за КО Модрича - државна 
својина 1/1 , а ради комплетирања грађевинске парцеле 
власника Спилманн Љиљане из Модриче у складу са 
Стручним мишљењем израђеним од стране ГП „Обно-
ва“ д.о.о. Шамац, број: ЦМ-19-03/12-март 2012.год.

Члан 2.

Даје се сагласност начелнику општине Модрича да 
по основу ове одлуке и тржишне цијене утврђене од стра-
не Пореске управе, те након претходно прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске зак-
ључи купопродајни уговор о продаји земљишта из чла-
на 1. ове одлуке, којим ће се регулисати међусобна пра-
ва и обавезе уговорних страна.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине Модри-
ча»).

Број:     01-022-59/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.04.2012. године   Петар Гагулић, с.р.

69.
На основу члана 3, 5. и 12. став 1. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, број: 4/05 и 
3/08), Скупштина општине Модрича на 34. сједници, 
одржаној 25.04.2012.  године, донијела је

О Д Л У К У 
о измјенама  Одлуке о оснивању 

Дјечијег обданишта

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Дјечијег обданишта „Наша 
радост“ Модрича („Службени гласник општине Модри-
ча”, број: 1/95, 5/08, 8/08 и 2/11) у члану 1. ријечи „ дјечије 
обданиште“ замјењују се ријечима „ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА“ и у цијелом даљем тексту Одлуке ријечи 
„дјечије обданиште“ замјењују се ријечима „ПРЕД-
ШКОЛСКА УСТАНОВА“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.

Статут Дјечијег обданишта Модрича ускладиће се 
са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у Службеном гласнику општине Модрича.

Број:     01-022-55/12       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.04.2012. године    Петар Гагулић. с.р.

70.
На основу члана 35. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, и 
3/08), и члана 34 и 46. Пословника о раду  Скупштине 
општине Модрича («Службени гласник општине Модри-
ча број: 5/10 и 9/11) Скупштина општине Модрича на 34. 
сједници одржаној дана 25.4.2012. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору два члана Kомисије за 

награде и признања Скупштине 
општине Модрича

I

У Комисију за награде и признања Скупштине оп-
штине Модрича, бирају се још два члана:
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1. Ђорђе Нијемчевић,
2. Милорад Папић.

II

Избор се врши са 25.04.2012. године.

III

Ово рјешење чини саставни дио рјешења о озбору 
Комисије за награде и признања број: 01-111-59/08 од 
26.12.2008. године.

IV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-111-14/12                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.4.2012. године      Петар Гагулић, с.р.

71.
Скупштина општине Модрича на основу члана 

190. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број: 13/02), члана 6. Закона о поступку 
за укидање заједничког права власништва на бившим 
кметским селиштима („Службени лист Босне и Хер-
цеговине“, број 22/73) и члана 356. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број: 124/08, 95/11), 
рјешавајући по захтјеву МАРКОВИЋ ВАСИЛИЈЕ сина 
ВЕЛИМИРА из Копривне, у предмету признања права 
власништа на бившим кметским селиштима, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању права власништва

1. Утврђује се да је МАРКОВИЋ ВАСИЛИЈЕ син 
ВЕЛИМИРА из Копривне власник парцела уписане у 
З.К. извадак 422 за К.О. Копривна означене као:

- к.ч. 1810/3  –  њива окућница површине 327 м2,
- к.ч. 1810/4  –  њива окућница, површине 33 м2,
- к.ч. 1810/5  –  њива окућница, површине 168 м2,
- к.ч. 1810/6  –  двориште са кућом подкућница, повр-

шине 157 м2,
- к.ч. 1810/7  –  двориште са кућом подкућница, повр-

шине 714 м2.
     
2. Републичка управа за геодеетске и имовинско-

правне послове ПЈ Модрича – Земљишно-књижна 
канцеларија ће по правоснажности овог рјешења из-
вршити укњижбу права власништва на парацелама 
из тачке 1. овог рјешења, на начин да ће брисати влас-
ништво бивше кметовске породице Цвијановић, те упи-
сати Марковић Василије син Велимира у дијелу 1/1.

3. Подносилац захтјева се обавезује уплатити 100,00 
КМ на име трошкова поступка у корист Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања 
Лука на жиро рачун бр. 555007-002251-7643, прије пра-
воснажности рјешења.

О б р а з л о ж е њ е

МАРКОВИЋ ВАСИЛИЈЕ син Велимира поднио је 
захтјев 07.02.2012. године за расправљање имовинских 
односа на бившем кметском селишту. У захтјеву је на-
вео да је предметне парцеле стекао наслијеђем од оца 
Велимира, да је у посједу истих дуже од 50 година, и 
да је у катастру уписан као посједник на истим у дијелу 
1/1.

Поступајући по захтјеву Подручна јединица Модри-
ча је одржала усмену расрпаву, на којој је вјештак гео-
метар Павић Предраг извршио идентификацију парце-
ла по новом и старом операту, те уврдио да парцелама 
означеним као к.ч. 5824/6 – њива  окућница површине  
327 м2, к.ч. 5824/9 – њива окућница површине 33 м2, к.ч. 
5824/10 – њива окућница површине 168 м2, к.ч. 5826/2 
– кућа и зграда подкућница површине 21 м2 и дво-
риште површине 136 м2, и к.ч. 5827/1 – стамбена зграда 
подкућница површине 102 м2 и двориште подкућница 
површине 612 м2 уписаниму П.Л. 1220 за К.О. Копривна 
као посјед Марковић Василије сина Велимира у дијелу 
1/1 по земљишно-књижном операту одговарају парцеле 
к.ч. 1810/3  –  њива окућница површине 327 м2, к.ч. 1810/4  
–  њива окућница површине 33 м2,  к.ч. 1810/5  –  њива 
окућница површине 168 м2, к.ч. 1810/6  –  двориште са 
кућом подкућница  површине 157 м2, к.ч. 1810/7  –  дво-
риште са кућом подкућница површине 714 м2 уписане у 
З.К. извадак 422 за К.О. Копривна као власништво бив-
ше кметовске породице Цвијановић (на основу Уредбе 
Министарства у Београду од 21.07.1919. године). На ос-
нову изјаве свједока Савић Неде и Стајић Недељка, те 
увидом у П.Л. као и увиђајем на лицу мјеста утврђено је 
да је стварни власник парцеле Марковић Василије син 
Велимира из Копривне, који је уписан у катастарском 
операту са 1/1 дијела, на истим има саграђену кућу, у 
посједу је исте те га нико и не оспорава у кориштењу 
исте.

Члан 6. Закона о поступку за укидање заједничког 
права власништва на бившим кметским селиштима на-
води:  „Поступак за утврђивање права власништва по 
овом закону спроводи и рјешење доноси Скупштина 
општине на чијем се подручју налази бивше кметско 
селиште или његов највећи дио, по одредбама Закона о 
општем управном поступку“.

Члан 356. став 2. Закона о стварним правима наводи: 
„заинтересовано лице које није покренуло поступак по 
прописима из члана 355. Закона (тачка ж. Закона о по-
ступку укидања заједничког права својине на бившим 
кметским селиштима), а које има правни интерес за 
остваривање својих права по тим прописима, може у 
року од три године од дана ступања на снагу овог зако-
на да покрене поступак за рјешавање спорних имовин-
ско-правних односа на непокретностима“.
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На основу овако утврђеног чињеничног стања одлу-

чено је као у диспозитиву.
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 

послове ПЈ Модрича - Земљишно-књижна канцеларија 
ће извршити провођење овог рјешења по службеној 
дужности, а на основу члана 9. Закона о поступку за 
укидање заједничког права власништва на бившим 
кметским селиштима.

Трошкове поступка подносилац је дужан платити у 
износу од 100,00 КМ.

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 
се може покренути управни спор у року од 30 дана од 
дана пријема рјешења.

Број:    01-475-61/12                          ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.04.2012. године   Петар Гагулић, с.р.

72.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општи-
не Модрича („Службени гласник општине Модрича“ 
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 34. 
сједници одржаној дана  25.4.2012. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата  неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Лакић (Перо) Јове  
из Шамца, земљиште означено као к.ч. број: 1321/124, 
површине 751 м2, по новом премјеру, што одговара  к.ч. 
број: 512/143  по старом премјеру површине 751 м2, упи-
сане у ПЛ број 4529 и ЗК извадак број 1720 у К.О. Мо-
дрича.

О б р а з л о ж е њ е

Лaкић Јово из Шамца, обратио се писаном понудом 
28. 03. 2012. године Скупштини општине Модрича за 
преузимање неизграђеног грађевинског земљишта бли-
же описаног у диспозитиву овог рјешења.

У току поступка извршен је увид у приложену 
документацију и утврђено је следеће чињенично стање:

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 751 м2  уписане у П.Л. број 4529 под-
носилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- увидом у земљишно-књижни извадак број 1720 за 
к.о. Модрича, утврђено је да је предметно земљиште 
укњижено као државна својина са 1/1 дијела.

- право кориштења на предметно земљиште имено-
вани је стекао на основу рјешења општине Модрича о 
додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта 
број: 02-274-12-2091/2000  од 01.02.2000. године.

- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 
парцела налази у Зони становања..

Обзиром да општина Модрича није заинтересована 
за преузимање предметног земљишта, одлучено је као 
у диспозитиву овог рјешења.

Против овог рјешења није допуштена жалба али се 
може покренути управни спор код Окружног суда у 
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења

Број:    01-475-46/12                      ПР ЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.4.2012. године     Петар Гагулић, с.р.

73.
На основу члана 8. став 3. Закона о градском 

грађевинском земљишту Републике Српске („Службе-
ни гласник РС“ број 112/06), и члана 35. Статута општи-
не Модрича („Службени гласник општине Модрича“ 
број 4/05 и 3/08), Скупштина општине Модрича на 34. 
сједници одржаној дана 25.4.2012. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању понуде

Општина Модрича не прихвата неизграђено 
грађевинско земљиште по понуди Хаџихаскић (Сакиб) 
Фахрудина  из Модриче, земљиште означено као к.ч. 
број: 1733/2, површине 276 м2,  по новом премјеру, упи-
сане у ПЛ број 4552/0  у К.О. Модрича.

О б р а з л о ж е њ е

Хаџихаскић Фахрудин из Модриче, обратио се пис-
меном понудом 30. 03. 2012. године Скупштини општи-
не Модрича за преузимање неизграђеног грађевинског 
земљишта ближе описаног у диспозитиву овог рјешења.

У току поступка извршен је увид у приложену 
документацију и утврђено је следеће чињенично стање:

- да је као посједник земљишта из диспозитива овог 
рјешења, површине 276 м2    уписане у П.Л. број 4552/0 
подносилац понуде уписан са 1/1 дијела,

- да се по Урбанистичком плану «Модрича 2020» 
парцела налази у Зони становања.

Обзиром да општина Модрича није заинтересована 
за преузимање предметног земљишта, одлучено је као 
у диспозитиву овог рјешења.

Против овог рјешења није допуштена жалба али се 
може покренути управни спор код Окружног суда у 
Добоју, у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Број:    01-475-47/12       ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.4.2012. године      Петар Гагулић, с.р.
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74.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Извода из записника, Скуп-
штина општине Модрича на 34. сједници одржаној 
25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извод из записника са 33. сједнице 
Скупштине општине Модрича.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-022-58/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић,с.р.

75.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о 
одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених 
мјеста на подручју општине Модрича, Скупштина оп-
штине Модрича на 34. сједници одржаној 25.04.2012. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог одлуке о одређивању на-
зива улица, тргова и дијелова насељених мјеста на 
подручју општине Модрича, са измјенама: 

• у тачки 6. да се назив мјеста „Горње Кречане“ 
промјени у „Кречане Горње“;

• да се у тачки 8. код насељеног мјеста Добриња на-
зиви насеља „Добриња 1-8“ промјени у „Улица I-VIII“;

• да се у тачки 9. и 20. насељена мјеста „Доњи 
Скугрић“ и „Скугрић Горњи“ обједине у насељено 
мјесто „Скугрић“;

• да се „Борово Поље“ издвоји као засебно насељено 
мјесто које чине насеља: Борово Поље, Јохова Бара и 
Филомена;

• да се улица под бројем 034. „Берлинска“ подијели 
на двије улице, и то 

-  Берлинска која почиње од споја улице Војводе Сте-
пе Степановића и Трга Јована Рашковића, протеже се 
поред градског стадиона и СШЦ Јован Цвијић до Ом-
ладинске улице

- Дунавска која се наставља на Берлинску и заврша-
ва се излазом на мост на Западном латералном каналу 
на к.ч.10050 у к.о. Модрича.

2.  Задужује се Стручна служба да Влади РС упути 
захтјев за измјену Уредбе о насељеним мјестима која 
чине подручје јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 4/10), а у смислу усклађивања 

Уредбе са насељеним мјестима из Статута општине 
Модрича.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-59-1/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

76.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, Скуп-
штина општине Модрича на 34. сједници одржаној 
25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог одлуке о продаји неи-
зграђеног градског грађевинског земљишта путем не-
посредне погодбе ради комплетирања грађевинске пар-
целе.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-60/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

77.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога одлуке о 
измјенама Одлуке о оснивању Дјечијег обданишта, 
Скупштина општине Модрича на 34. сједници одржаној 
25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог одлуке о измјенама Одлу-
ке о оснивању Дјечијег обданишта.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-61/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.
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78.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Извјештаја о рјешавању пред-
мета у управном поступку у 2011. години, Скупштина 
општине Модрича на 34. сједници одржаној 25.04.2012. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештаја о рјешавању предмета 
у управном поступку у 2011. години, са посебним ос-
вртом на број неријешених предмета.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-62/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

79.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 
и 3/08), а након разматрања Информације о стању јавне 
безбједности, Скупштина општине Модрича на 34. 
сједници одржаној 25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о стању јавне безбје-
дности и безбједности саобраћаја на подручју општи-
не Модрича у 2011. години, уз оцјену да је смањен број 
кривичних дијела по непознатом починиоцу, те да је 
повећан број расвјетљености по непознатом починиоцу 
као и проценат укупне разрјешености свих регистрова-
них кривичних дијела.

2. Скупштина сматра да је забрињавајућа чиње ница 
да се од укупног броја прекршаја по јавном реду и миру, 
85% односи на прекршаје почињене у граду.

3. За повољно стање јавне безбједности у будућим 
временима и сада, уз добар рад Полицијске станице важ-
на је шира друштвена превенција јер разна асоцијална 
понашања често временом прерастају у инкриминацију 
и прелазе у сферу надлежности полиције. Због тога 
Скупштина наглашава потребу шире друштвене бриге 
у сегменту превенције, на обавезе и одговорности по-
родице, школе, доследног поштовања законитости у 
издавању одобрења за рад угоститељским објектима 
и контрола њиховог законитог рада и у цјелини 
поштовање и примјена прописа.

4. Одбор сматра да Полицијска станица има под-
ршку свих институција у свим предузетим мјерама и 
радњама у оквиру закона.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-63/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

80.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Информације о стипендирању 
студената, Скупштина општине Модрича на 34. 
сједници одржаној 25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о стипендирању студе-
ната на подручју општине Модрича.

2. Скупштина даје овлашћење Начелнику општине 
да може накнадно додијелити стипендије за дефицитар-
не кадрове који би се уговорно обавезали за преузете 
обавезе.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-64/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

81.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Извјештаја о раду и Програма 
рада ЈЗУ Апотека, Скупштина општине Модрича на 34. 
сједници одржаној 25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈЗУ Апотека Модри-
ча за 2011. са Програмом рада за 2012. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-65/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

82.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 и 
3/08), а након разматрања Извјештаја о раду и Програ-
ма рада Центра за социјални рад, Скупштина општине 
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Модрича на 34. сједници одржаној 25.04.2012. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈУ Центар за 
социјални рад за 2011. са Програмом рада за 2012. годину.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:     01-022-66/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

83.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 
и 3/08), а након разматрања Извјештаја о раду са Про-
грамом рада КСЦ, Скупштина општине Модрича на 34. 
сједници одржаној 25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1.  Прихвата се Извјештај о раду ЈУ Културно спорт-
ски центар за 2011. са Програмом рада за 2012. годину, 
уз оцјену да су реализовани закључци који су донесени 
на прошлогодишњој сједници Скупштине када су раз-
матрани Извјештај и Програм КСЦ.

2.  Скупштина задужује надлежне органе Културно 
спортског центра:

• да утврде и реализују План наплате потраживања, 
која нису безначајна;

• да се у току 2012. године максимално ангажују 
на реализацији започетих инвестиционих радова на 
одржавању објекта спортске дворане;

• да до краја године реализују све активности за из-
раду изведбеног пројекта адаптације спортске дворане, 
која ће обезбједити европске стандарде за одржавање 
дворанских такмичења односно испунити неопходне 
услове из правила за те спортове.

3.  Скупштина предлаже да КСЦ и даље развија ак-
тивности на проширивању понуде Спортске дворане, 
развијањем нових садржаја, који би обезбједили боље 
пословање дворане.

4.  Скупштина обавезује КСЦ Модрича да приликом 
одређивања термина за кориштење дворане приоритет 
дадне Одбојкашком клубу „Модрича Оптима“, одно-
сно да овај клуб добије кориштење дворане у термину 
одржавања својих утакмица.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у «Службеном гласнику општине Модрича».

Број:     01-022-67/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

84.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05 
и 3/08), а након разматрања Извјештаја о раду и Про-
грама рада СКЦ, Скупштина општине Модрича на 34. 
сједници одржаној 25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈП Српски културни 
центар за 2011. са Програмом рада за 2012. годину.

2. Задужује се Стручна служба Скупштине да 
код Регулаторне агенције за комуникације покре-
не иницијативу да се Радио Модричи врати, односно 
додијели самостална фреквенција.

3. Скупштина предлаже да се у оквиру постојећих 
капацитета обезбиједи боља координација сеоских 
подручја када су у питању културна и друга друштвена 
дешавања.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:     01-022-68/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

85.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога рјешења о 
неприхватању понуда, Скупштина општине Модрича 
на 34. сједници одржаној 25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог рјешења о неприхватању 
понуде Лакић (Перо) Јове из Шамца и Хаџихаскић (Са-
киб) Фахрудина из Модриче.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-475-46-1/12    ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

86.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога рјешења 
о утврђивању права власништва, Скупштина општине 
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Модрича на 34. сједници одржаној 25.04.2012. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог рјешења о утврђивању пра-
ва власништва за Марковић Василија из Копривне.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-475-61-1/12     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године  Петар Гагулић, с.р.

87.  
На основу члана 35. и 71. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 

4/05 и 3/08), а након разматрања Приједлога рјешења и 
именовању два члана Комисије за награде и признања, 
Скупштина општине Модрича на 34. сједници одржаној 
25.04.2012. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог рјешења о именовању два 
члана Комисије за награде и признања.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    01-111-14-1/12      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.4.2012. године    Петар Гагулић, с.р.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
88.
На основу члана 43. став 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», број: 
101/04, 42/05, 118/05), члана 19. Закона о систему јавних 
служби («Службени гласник Републике Српске» број 
68/07) и члана 59. став 4. алинеја 17. Статута општине 
Модрича («Службени гласник општине Модрича» број 
4/05, 3/08), Начелник општине Модрича  д о н о с и

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 

о измјенама Статута  Туристичке 
организација општине  Модрича

I

Даје се сагласност на Одлуку о измјенама Статута 
Туристичке организације општине Модрича, број: 47/12 
од 12.4.2012. године.

II 

Измјене Статута су донесене на 17. сједници Управ-
ног одбора Туристичке организације општине Модрича  
одржаној дана 12.4.2012. године,  исти  је усаглашен са 
позитивним правним прописима и донесен  на основу 
члана 17. Закона о систему јавних служби («Службени 
гласник Републике Српске» број 68/07). 

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине Модри-
ча».

Број:    02-014-31/12        НАЧЕЛНИК
Датум: 23.4.2012. године                Младен Крекић, с.р.
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III АКТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО- 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

89.

О Г Л А С 
о упису и регистар етажних власника

Код Одјељења за просторно уређење, стамбено ко-
муналне послове и екологију Административне службе 
општине Модрича уписано је у регистар оснивање  
Заједнице за управљање зградом у улици Доситеја 
Обрадовића бр. 30. Модрича

Оснивачи: 16 етажних власника зграде;
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун 

етажних власника. Иступа у правном промету само-
стално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином, чланови одговарају супси-
дијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде.

Заједницу заступа Горан Брадашевић, предсједник 
Управног одбора, самостално и без ограничења.

Броја: 05/8-372-33/12        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 04.5.2012. године           Момир Граховац, с.р.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;

Кнеза Милоша бб.
- излази по потреби;

- уредник Ђорђе Никић, дипл. правн.
Телефон: 053/810-368

Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: “ГРАФИЧАР” Добој


