
 

Службени гласник 
ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 

 
Година XXV - Број 4 

 

 

13. јун 
 

2017. године 
 

МОДРИЧА 

Аконтациона претплата за 2017. годину 
износи 50,00 КМ 

Жиро-рачун: 
КМ 562-011-00000062-61 

Тел/факс: 053/810-185 

 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
1.  
 На основу члана 11. и 35. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 7/14) и члана 6. и 10. 
Одлуке о општинским признањима и 
наградама („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 2/08) Скупштина општине 
Модрича на 8. редовној сједници одржаној 
дана 09.06.2017. године донијела je:  
 

О Д Л У К У 
о додјели општинских признања и 

награда за 2017. годину 
 

Члан 1. 
 

 Поводом 28. јуна, Дана општине 
Модрича, додјељују се општинска признања 
и награде за 2017. годину, и то:  
 
I – ПОВЕЉА 
 Одбојкашки клуб „Модрича 
оптима“, за допринос у развоју одбојкашког 
спорта у 50 година постојања и за 
репрезентовање општине Модрича, кроз 
такмичења и остварене резултате, на 
најбољи начин. 
 
II – ПЛАКЕТА 

1. Проф. др Драган Костић, за 
изузетан допринос у лијечењу повријеђених 
са подручја општине Модрича; 

2. „Stichting Foundation 
Proplan“–Willem Pronk, за испољену 
хуманост; 

3. Ватрогасни савез Републике 
Српске, за допринос у набавци новог 
навалног комбинованог ватрогасног возила;  

  
III – ДИПЛОМА 

1.  Општинска организација 
Црвеног крста Модрича, за хуманитарни 
рад; 

2. Јовица Илић, професор 
информатике, за изузетан допринос у 
васпитно – образовном раду; 

3. Јелена Ђурић, професор 
енглеског језика, за постигнуте резултате у 
раду са ученицима; 

4. Хуманитарна организација 
Немањићи-Тићино, за испољену хуманост; 

5. Удружење „Ботајица.цх“, за 
испољену хуманост; 

 
IV – НОВЧАНА НАГРАДА 
 
 1. Д.о.о. „Коридор 92“ Модрича, за 
допринос у радном ангажовању инвалида и 
постигнуте резултате у извршавању радних 
задатака; 
 
V – ПОХВАЛА  

1. Жељко Трипић, ученик 
другог разреда гимназије, општег смјера, ЈУ 
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СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за освојено 
прво мјесто на регионалном и прво мјесто на 
републичком такмичењу из физике, и за 
освојено друго мјесто на регионалном 
такмичењу из математике; 

2. Јана Дрпа, ученица другог 
разреда гимназије, општег смјера, ЈУ СШЦ 
„Јован Цвијић“ Модрича, за освојено прво 
мјесто на републичком такмичењу из 
наставног предмета српски језик и језичка 
култура; 

3. Петар Ћирковић, ученик 
трећег разреда, техничар мехатронике, ЈУ 
СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за освојено 
прво мјесто на регионалном и друго мјесто 
на републичком такмичењу у атлетици – 
дисциплина бацање кугле; 

4. Слађана Дамјановић, 
ученица првог разреда гимназије, 
рачунарско-информатичког смјера, ЈУ СШЦ 
„Јован Цвијић“ Модрича, за освојено друго 
мјесто на републичком такмичењу из 
математике; 

5. Небојша Јеремић, ученик 
трећег разреда, техничар мехатронике, ЈУ 
СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за освојену 
специјалну награду жирија за рад: „3 Д 
ШТАМПАЧ“, на међународној изложби 
идеја, иновација и стваралаштва „Иност 
младих“; 

6. Илија Мићић, ученик другог 
разреда гимназије, општег смјера, ЈУ СШЦ 
„Јован Цвијић“ Модрича, за освојено друго 
мјесто у ТВ емисији „Супер људи“; 

7. Бојана Пебић, ученица ЈУ ОШ 
„Сутјеска“ Модрича, за освојено прво мјесто 
на општинском, прво мјесто на регионалном 
и треће мјесто на републичком такмичењу из 
информатике; 

8. Драгана Лукић, ученица ЈУ 
ОШ „Сутјеска“ Модрича, за освојено треће 
мјесто на регионалном такмичењу из физике 
и другом мјесту на регионалном такмичењу 
из математике; 

9. Милка Саиловић, ученица ЈУ 
ОШ „Сутјеска“ Модрича, за освојено друго 
мјесто на републичком такмичењу из 
спортске гимнастике – прескок и треће 
мјесто  из спортске гимнастике – греда; 

10. Андреа Јеремић,  ученица ЈУ 
ОШ „Сутјеска“ Модрича, за освојено треће 

мјесто на републичком такмичењу из 
спортске гимнастике – прескок и треће 
мјесто из из спортске гимнастике – греда; 

11. Саобраћајна секција – ПШ 
Милошевац, ЈУ ОШ „Сутјеска“ Модрича, за 
освојено друго мјесто на регионалном 
такмичењу; 

12. Одбојкашка секција, ЈУ ОШ 
„Сутјеска“ Модрича, за освојено прво мјесто 
на регионалном такмичењу; 

13. Фудбалска секција, ЈУ ОШ 
„Сутјеска“ Модрича, за освојено прво мјесто 
на регионалном такмичењу; 

14. Александра Јеремић, ученица 
деветог разреда, ЈУ ОШ „Свети Сава“ 
Модрича, за освојено прво мјесто на 
регионалном такмичењу из математике; 

15. Неда Симић, ученица седмог 
разреда, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Модрича, за 
освојено друго мјесто на регионалном 
такмичењу из енглеског језика; 

16. Славиша Ваић, ученик седмог 
разреда, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Модрича, за 
освојено треће мјесто на регионалном 
такмичењу из енглеског језика; 

17. Сретен Станковић, ученик 
петог разреда, ЈУ ОШ „Свети Сава“ 
Модрича, за освојено прво мјесто на 
епархијском такмичењу из вјеронауке. 

 
Члан 2. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-102/17                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
 
2. 
 На основу члана 40. Закона о уређењу 
простора и грађењу («Службени гласник 
Републике Српске» број 40/13, 106/15 и 3/16) 
и члана 35. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», број: 
7/14), Скупштина општине Модрича је на 8. 
редовној сједници одржаној дана 09.06.2017. 
године, донијела  
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О  Д  Л  У  К  У 
о пруступању изради Регулационог плана 

„Палас“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Регулационог 
плана „Палас“ у Модричи. (у даљем тексту: 
План). 

Планом ће бити обухваћен простор у 
површини од цца 10, 58 ha, а који је приказан 
на карти у прилогу ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 

Плански период у смислу члана 40. 
став 3. тачка  в. Закона о уређењу простора и 
грађењу је 10 година. 
 

Члан 3. 
 

За израду Плана, дефинишу се 
сљедеће смјернице: 

- Приликом планирања конкретног 
простора водити рачуна и ускладити 
интересе свих корисника простора као и 
рационално и функционално кориштење 
добара у општој употреби; 

- План израдити у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилником о садржају, начину 
израде и доношења докумената просторног 
уређења те другим прописима из посебних 
области релевантних за планирање и 
уређење простора (саобраћај, снабдијевање 
водом и енергијом, телекомуникације, 
заштита од природних непогода и техничких 
инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 
природних вриједности, културних добара, 
пољопривредног и шумског земљишта, 
животне средине и др.); 

- приликом израде Плана, потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебном циљевима просторног развоја; 

- носилац израде обавезан је у току 
његове израде обезбједити усаглашеност 
Плана са документом просторног уређења 
ширег подручја, сусједних подручја, 
плановима инфраструктуре, осталим 
плановима и програмима од значаја за 
планирање и развој простора.  

 
Члан 4. 

 
Преднацрт Плана израдиће се у року 

од 60 дана од закључења уговора о изради 
Плана. 

Приједлог Плана утврдиће носилац 
припреме Плана у року од 30 дана од дана 

одржавања јавне расправе из члана 48. став 
5. Закона о уређењу простора и грађењу. 

 
Члан 5. 

 
Садржај Плана одређен је чланом 35. 

Закона о уређењу простора и грађењу, и 
одредбама члана 144. до 154. Правилника о 
начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења («Службени 
гласник Републике Српске» број 69/13) 

 
Члан 6. 

 
 На приједлог носиоца припреме 
Плана, Скупштина утврђује нацрт Плана, и 
мјесто, вријеме и начин његовог излагања на 
јавни увид. 
 Нацрт Плана ставиће се на јавни увид 
у трајању од 30 дана, у просторијама 
носиоца припреме, носиоца израде Плана и 
Мјесне заједнице „Модрича  2“. 
 О мјесту, времену и начину излагања 
нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити 
обавијештена путем огласа објављеног у 
средствима јавног информисања 8 дана прије 
почетка јавног увида и 15 дана од излагања 
нацрта Плана на јавни увид. 
 Носилац припреме Плана 
обавијестиће огласом, власнике некретнина 
на подручју обухваћеним Планом о јавном 
увиду. 
 Носилац израде обавезан је да 
размотри све примједбе, приједлоге и 
мишљења који су достављени током јавног 
увида, и да прије утврђивања приједлога 
Плана, о њима заузме свој став који, у 
писаној форми, доставља носиоцу припреме 
Плана и лицима која су доставила своје 
приједлоге, примједбе и мишљења. 
 Став носиоца израде Плана о 
примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматра са на јавној расправи. Приједлог 
Плана утврдиће носилац припреме Плана, у 
складу са закључцима утврђеним на јавној 
расправи, одржаној у складу са одредбама 
члана 48. Закона о уређењу простора и 
грађењу. 

Члан 7. 
 

Средства за израду Плана и трошкове 
у поступку његовог доношења обезбиједиће 
општина Модрича . 
 

Члан 8. 
 

Носилац припреме Плана је Одјељење 
за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију. 
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Носилац израде Плана ће бити 
предузеће, односно друго правно лице које је  

регистровано за израду просторно-планске 
документације, а чији ће се избор обавити у 
складу са Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 9. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-022-105/17                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
3. 

На основу члана 50. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 
3/16) и члана 35. Статута општине Модрича 
("Службени гласник општине Модрича" 
број: 7/14 ) Скупштина општине Модрича је 
на 8. сједници одржаној  дана 09.06.2017. 
године донијела:  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу измјена дијела Регулационог 

плана «Модрича 1» - «Обданиште» 
 

Члан 1.  
 

Доноси се измјена дијела 
Регулационог плана «Модрича 1» -
«Обданиште» у Модричи, (у даљем тексту: 
План). 

Границе простора који је обухваћен 
Планом одређене су у графичком дијелу 
елабората Плана. 
 

Члан 2. 
 
Елаборат Плана  састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. 
 
I ТЕКСТУАЛНИ ДИО 
A. УВОДНO ДИО – ПОДАЦИ О 
ПЛАНИРАЊУ 
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
Ц. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Ч. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА 
Ћ. УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Д. ПЛАНЕРСКИ ПРЕДМЈЕР И 
ПРЕДРАЧУН УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 
СПРОВЕДБЕНИ ПЛАН 
 
II  ГРАФИЧКИ ДИО 
1.  КАРТЕ СТАЊА 
2. ИЗВОДИ ИЗ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
И ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
3. КАРТЕ ПЛАНИРАНО  
 

Члан 3. 
 

Елаборат Плана, израђен је у Д.О.О 
«АТРИЈ» Добој у мају 2017. године,  у 
прилогу је и саставни је дио ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 

План се излаже на стални јавни увид 
код општинског органа управе који је 
надлежан за послове просторног уређења.    

О провођењу ове одлуке  стараће се 
орган из става 1. овог члана. 

 
Члан 5. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке, 

престају да важе раније донесени просторно-
плански документи спроведбеног карактера, 
у дијелу у којем нису у сагласности са 
Планом.  

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-022-106/17                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
4. 
 На основу члана 39. став 2. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
члана 24. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16), и члана 35. 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 8. редовној   
сједници одржаној дана 09.06.2017. године, 
донијела је:  
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О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о 
усклађивању оснивачког акта Јавне 
установе „КУЛТУРНО - СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ Модрича  
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о усклађивању оснивачког 
акта Јавне установе „КУЛТУРНО -
СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ Модрича број: 01-
022-76/15 од 26.05.2015. године („Службени 
гласник општине Модрича“ број: 3/15) у 
члану 2. став 2. мијења се и гласи: „Скраћени 
назив установе је: ЈУ „К-С.Ц“ Модрича“. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 3. ријеч „оснивача“ замјењује 
се ријечима „Управног одбора“. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 6. став 2. брише се. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 14. ријечи „Управни одбор“ 
замјењују се ријечима „надлежно 
министарство“. 
 

Члан 5. 
 
 У члану 15. ријечи „орган надлежан“ 
замјењују се ријечима „министарство 
надлежно“ 
 

Члан 6. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Модрича“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-022-107/17                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________ 
5. 
 На основу члана 3., 5. и 12. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
РС“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 12. став  
(3) под 2 Закона о предшколском васпитању 
и образовању РС („Службени гласник РС“, 
бр. 79/15), члана 25. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени  гласник  РС“,  бр. 

97/16) и члана 25. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, бр. 
7/14), Скупштина општине Модрича на 8. 
сједници одржаној 09.06.2017. године, 
доноси 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 

усклађивању оснивачког акта Јавне 
предшколске установе „Наша радост“ 

Модрича 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о усклађивању оснивачког 
акта Јавне предшколске установе „Наша 
радост“ Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, бр. 2/13), послије члана 
5. додаје се нови члан 5а), који гласи: 
 

Члан 2. 
 

 Предшколска установа се организује 
као дјечији вртић у простору одговарајуће 
намјене и може имати више организационих 
јединица-дјечијих вртића. 
 Статутом Предшколске установе се 
утврђују организационе јединице–дјечији 
вртићи у оквиру Установе. 
 Организационе јединице у оквиру 
Предшколске установе могу имати називе. 
 Организационе јединице–дјечији 
вртићи немају својство самосталног правног 
лица. 

Члан 3. 
 
 Статут Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича ускладиће се са 
овом одлуком у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог (8) 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-108/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

_________________________________ 
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6. 
На основу члана 35. и 77. Статута 

општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“ број: 7/14), Скупштина 
општине Модрича на 8. редовној сједници 
одржаној дана 09.06.2017. године, донијела 
је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности директора Јавне 
установе „Развојна агенција општине 

Модрича“ Модрича 
 
I 
 

 Слободану Милојевићу, директору 
Јавне установе „Развојна агенција општине 
Модрича“ Модрича, престаје дужност са 
02.05.2017. године, због смрти 
 

II 
 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-111-44/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  

77..  
На основу члана 18. став 2. 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 35. и 77. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“ 
број: 7/14), Скупштина општине Модрича на 
8. редовној сједници одржаној дана 
09.06.2017. године, донијела је: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 
директора Јавне установе „Развојна 

агенција општине Модрича“ Модрича 
 

1. Славко Стојић, дипломирани 
информатичар, именује се за вршиоца 
дужности      директора      Јавне      установе  

„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича почев од 09.06.2017. године. 
 
2. Именовање из тачке 1. врши се на период 
од 60 (шездесет) дана, а најдуже до окончања 
поступка јавне конкуренције и коначног 
избора и именовања директора установе. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Модрича је на 

сједници одржаној дана 09.06.2017. године, 
донијела рјешење о престанку дужности 
директора Јавне установе „Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича, Слободана 
Милојевића, због смрти.  

Како је мјесто директора Јавне установе 
„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича остало упражњено било је 
неопходно именовати вршиоца дужности 
директора, до спровођења поступка јавне 
конкуренције и коначног избора и 
именовања директора установе.  

На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича, на 8. 
редовној сједници одржаној дана 09.06.2017. 
године донијела је рјешење као у 
диспозитиву. 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно 
и против истог не може се уложити жалба, 
али се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Добоју у рокуод 30 дана 
од дана достављања овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-111-45/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  

88..  
На основу члана 16. став 1. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 35. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“ 
број: 7/14), Скупштина општине Модрича на 
8. редовној сједници одржаној дана 
09.06.2017. године, донијела је: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Управног одобра 
Јавне установе „Културно-спортски 

центар“ Модрича 
 
1. Ненад Малиновић, разрјешава се 
дужности члана Управног одбора Јавне 
установе „Културно-спортски центар“ 
Модрича, са 09.06.2017. године, због 
подношења оставке. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Модрича је 

рјешењем број: 01-111-108/13 од 30.10.2013. 
године за члана Управног одбора Јавне 
установе „Културно-спортски центар“ 
Модрича именовала Ненада Малиновића на 
мандат у трајању од четири године. 

Дана 19.04.2017. године Ненад 
Малиновић, Скупштини општине Модрича, 
поднио је оставку на мјесто члана Управног 
одбора Јавне установе „Културно-спортски 
центар“ Модрича, због одласка у 
иностранство. 

На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича, на 8. 
редовној сједници одржаној дана 09.06.2017. 
године донијела је рјешење као у 
диспозитиву. 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно 
и против истог не може се уложити жалба, 
али се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Добоју у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-111-47/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
99.. 

На основу члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 41/03), члана 16. 
став 1. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 35. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 

општине Модрича“ број: 7/14), Скупштина 
општине Модрича на 8. редовној сједници 
одржаној дана 09.06.2017. године, донијела 
је: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана 
Управног одобра Јавне установе  

„Културно-спортски центар“ Модрича  
 

1. Душан Којић, дипл. професор физичког 
васпитања из Модриче, именује се за 
вршиоца  дужности  члана  Управног  одбора  
Јавне установе „Културно-спортски центар“ 
Модрича, са 09.06.2017. године. 
 
2. Именовање из тачке 1. врши се на период 
од 60 дана, а најдуже до окончања поступка 
јавне конкуренције и коначног избора и 
именовања члана Управног одбора Јавне 
установе „Културно-спортски центар“ 
Модрича.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Модрича је на 

сједници одржаној дана 09.06.2017. године, 
донијела рјешење о разрјешењу Ненада 
Малиновића дужности члана Управног 
одбора Јавне установе „Културно-спортски 
центар“, због подношења оставке.  

Како је мјесто члана Управног одбора 
Јавне установе „Културно-спортски центар“ 
Модрича остало упражњено било је 
неопходно именовати вршиоца дужности 
члана, до спровођења поступка јавне 
конкуренције и коначног избора и 
именовања члана овог органа.  

На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича, на 8. 
редовној сједници одржаној дана 09.06.2017. 
године донијела је рјешење као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно 
и против истог не може се уложити жалба, 
али се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Добоју у рокуод 30 дана 
од дана достављања овог рјешења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-111-48/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

____________________________________________________________________  
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1100..  
На основу члана 35. и 77. Статута 

општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“ број: 7/14), Скупштина 
општине Модрича на 8. редовној сједници 
одржаној дана 09.06.2017. године, донијела 
је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени и допуни Рјешења о утврђивању 
листе одборника који могу присуствовати 

чину закључења брака 
 
I 
 

 У Рјешењу о утврђивању листе 
одборника који могу присуствовати чину 
закључења брака број: 01-022-146/16 од 
21.12.2016. године (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 12/16) у тачки I 
додаје се „27. РАЈКО БРАДАШЕВИЋ“. 
  

II 
 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-111-46/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  

1111..  
На основу члана 35. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Извода из записника са 7. редовне сједнице, 
Скупштина општине Модрича на 8. редовној 
сједници одржаној дана 09.06.2017. године, 
донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Усваја се Извод из записника са 7. 
редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича, са исправком на страни 16 умјесто 
ријечи „владиним“ треба да пише ријеч 
„невладиним“. 

II 
Извод из записника из тачке  I чини 

саставни дио овог закључка. 

III 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-99/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  

1122..    
На основу члана 35. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Нацрта Пословника о раду Скупштине 
општине Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 8. редовној сједници одржаној 
дана 09.06.2017. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

 Усваја се Нацрт Пословника о раду 
Скупштине општине Модрича. 
 

II 
 

 Нацрт Пословника о раду Скупштине 
општине Модрича доставиће се свим 
одборницима и представницима политичких 
партија, који могу у року од 30 дана да  
доставе амандмане, примједбе и приједлоге 
на нацрт. 

III 
 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-101/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
13. 

На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), , Скупштина општине 
Модрича на 8. редовној сједници одржаној 
дана 09.06.2017. године, донијела је:  
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З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

 Прихвата се Нацрт одлуке о заштити 
изворишта воде за пиће „Модричко поље“ 
Модрича уз приједлог да одборници, 
представници политичких партија и 
надлежне инспекције за надзор над 
провођењем ове одлуке, у року од 30 дана 
доставе амандмане, примједбе и приједлоге 
на наведену одлуку, ради израде приједлога 
одлуке. 

II 
 

 Обавезује се Одбор за заштиту 
природних добара и животне средине да 
размотри приједлог ове одлуке. 
 

III 
 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-022-103/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  

14. 
На основу члана 35. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
приједлога Одлуке о додјели фудбалског 
стадиона „др Милан Јелић“ Модрича на 
коришћење фудбалском клубу „Модрича 
Максима“, Скупштина општине Модрича на 
8. редовној сједници одржаној дана 
09.06.2017. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

Приједлог Одлуке о додјели фудбалског 
стадиона „др Милан Јелић“ Модрича на 
коришћење фудбалском клубу „Модрича 
Максима“ враћа се предлагачу на допуну. 

 
II 

Овај   закључак   ступа   на  снагу   даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-104/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
 
15. 
           На основу члана 35. и 77. Статута 
општине Модрича («Службени гласник 
општине Модрича», број 7/14) и члана 142. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича “, број: 1/15), а након разматрања 
иницијативе Лукић Јована из Модриче за 
Измјену регулационог плана „Предузетничка 
зона“, Скупштина општине Модрича на 8. 
редовној сједници одржаној дана 09.06.2017. 
године, донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању иницијативе за Измјену 
регулационог плана „Предузетничка 

зона“ 
 

I 
 
           Скупштина општине Модрича 
прихвата иницијативу Лукић Јована из 
Модриче  за Измјену  регулационог плана 
„Предузетничка зона“ („Службени гласник 
општине Модрича“ број:10/09) која се 
односи  на парцелу означену као к.ч. број: 
62/1 КО Модрича, а у циљу остварења вишег 
нивоа просторне организације, унапређења 
услова становања и рада те боље 
искориштености градског грађевинског 
земљишта. 

II 
 

           Подносилац иницијативе обезбиједиће 
средства за финансирање израде Измјене 
регулационог плана „Предузетничка зона“. 
 

IIІ 
 

           За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију. 
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IV 
 

 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-109/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
16. 

На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Извјештаја о извршењу буџета за период 
01.01. до 31.12.2016. године, Скупштина 
општине Модрича на 8. редовној сједници 
одржаној дана 09.06.2017. године, донијела 
је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о извршењу буџета 
за период 01.01. до 31.12.2016. године. 

 
II 
 

Извјештај из тачке I чини саставни дио 
овог закључка. 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-110/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
17. 

На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за 
период 01.01. до 31.12.2016. године, 
Скупштина општине Модрича на 8. редовној 

сједници одржаној дана 09.06.2017. године, 
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о кориштењу 
буџетске резерве за период 01.01. до 
31.12.2016. године. 

 
II 
 

Извјештај из тачке  I чини саставни дио 
овог закључка. 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-022-111/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
 
18. 

На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Информације о реализацији Акционог плана 
имплементације програма развоја 
пољопривреде и села на подручју општине 
Модрича 2012-2016 у 2016. години, 
Скупштина општине Модрича на 8. редовној 
сједници одржаној дана 09.06.2017. године, 
донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Прихвата се Информација о реализацији 
Акционог плана имплементације програма 
развоја пољопривреде и села на подручју 
општине Модрича 2012-2016 у 2016. години, 
а која је саставни дио овог закључка. 

 
II 

        Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења,  а  биће  објављен  у  „Службеном 
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гласнику општине Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-112/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  

19. 
На основу члана 35. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Извјештаја о раду општинских инспекција за 
2016. годину, Скупштина општине Модрича 
на 8. редовној сједници одржаној дана 
09.06.2017. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду општинских 
инспекција за 2016. годину, а који је 
саставни дио овог закључка. 

 
II 

 
У наредном периоду Извјештај о раду 

општинских инспекција да буде 
свеобухватнији са конкретно дефинисаним 
предузетим активностима, утврђеним 
стањем, назначеним проблемима, изреченим 
мјерама и препорукама за унапређење. 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-022-113/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  
20. 

На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља Модрича 
за 2016. годину са Планом рада за 2017. 
годину, Скупштина општине Модрича на 8. 

редовној сједници одржаној дана 09.06.2017. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Дом 
здравља Модрича за 2016. годину са Планом 
рада за 2017. годину, а који је саставни дио 
овог закључка. 

II 
 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-022-114/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________ 
21. 

На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Програма рада ЈЗУ Дом здравља Модрича за 
2017. годину, Скупштина општине Модрича 
на 8. редовној сједници одржаној дана 
09.06.2017. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

Усваја се Програма рада ЈЗУ Дом 
здравља Модрича за 2017. годину, а који је 
саставни дио овог закључка. 

 
II 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-115/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________ 
22. 
       На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
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Извјештаја о раду ЈП Српски културни центар 
Модрича за 2016. годину, Скупштина 
општине Модрича на 8. редовној сједници 
одржаној дана 09.06.2017. године, донијела 
је:  

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду ЈП Српски 
културни центар Модрича за 2016. годину, а 
који је саставни дио овог закључка. 

 
II 
 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-116/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________ 
23. 

На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Плана рада ЈП Српски културни центар 
Модрича за 2017. годину, Скупштина 
општине Модрича на 8. редовној сједници 
одржаној дана 09.06.2017. године, донијела 
је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Усваја се План рада ЈП Српски културни 
центар Модрича за 2017. годину, а који је 
саставни дио овог закључка. 

 
II 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-117/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

24. 
На основу члана 35. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Информације о порезу на непокретностима 
за 2016. годину (обухват пореских обвезника 
и остварених прихода), Скупштина општине 
Модрича на 8. редовној сједници одржаној 
дана 09.06.2017. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се Информација о порезу на 
непокретностима за 2016. годину (обухват 
пореских обвезника и остварених прихода) а 
која је саставни дио овог закључка. 

 
II 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-118/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________ 
25. 

На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Информације о раду Општинске 
организације Црвеног крста Модрича за 
2016. годину, Скупштина општине Модрича 
на 8. редовној сједници одржаној дана 
09.06.2017. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се Информација о раду 
Општинске организације Црвеног крста 
Модрича за 2016. годину, а која је саставни 
дио овог закључка. 

 
II 
 

        Овај  закључак   ступа   на   снагу  даном 
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доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:01-022-119/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________  

2266..  
 На основу члана 35. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), а након разматрања 
Плана рада Општинске организације 
Црвеног крста Модрича за 2017. годину, 
Скупштина општине Модрича на 8. редовној 
сједници одржаној дана 09.06.2017. године, 
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се План рада Општинске 
организације Црвеног крста Модрича за 
2017. годину, а који је саставни дио овог 
закључка. 

 
II 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:01-022-120/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 09.06.2017. године       Синиша Никић,с.р  

____________________________________________________________________ 
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II АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ  

1. 
 Одјељење за просторно уређење, 
стамбено - комуналне послове и екологију 
Модрича, Видовданска 1, на основу рјешења 
број: 05/8-372-11/17 од 12.06.2017. године,  
извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број 01-46 упис промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. 
Доситеја Обрадовић број 30, са сљедећим 
подацима: 
Лице овлашћено за заступање је ГЕРИЋ 
ДАЈАНА, предсједник Управног одбора 
Заједнице, који заступа заједницу самостално 
и без ограничења.  
Ранији заступник БРАДАШЕВИЋ ГОРАН, 
предсједник Управног одбора Заједнице, 
брише се из Регистра.    
Број: 05/8-372-11/17  
Дана: 12.06.2017.године  
 
                              Службено лице органа  
                  Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.  
    ____________________________________                   
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“Службени гласник” 
- издаје Скупштина општине Модрича; 

Видовданска бр. 1 
- излази по потреби; 

- уредник Александра Ђурић, дипл. правник 
Телефон: 053/810-368 

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


