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ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 

 
Година XXV - Број 7 

 
 

29. септембар 
 

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 16. и 18. став 2. Закона 
о систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 6. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
41/03) и члана 37. Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', број 
5/17), Скупштина општине Модрича на 10. 
редовној сједници одржаној дана 26.09.2017. 
године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора, чланова управних и 

надзорног одбора у јавним установама и 
јавном предузећу чији је оснивач 

Скупштина општине Модрича 
 

Члан 1. 
 

 Скупштина општине Модрича расписује 
Јавни конкурс за избор и именовање директора, 
чланова управних и надзорног одбора у јавним 
установама и јавном предузећу чији је оснивач 
Скупштина општине Модрича (у даљем тексту: 
Конкурс) и то:  

1. директора ЈУ „Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича,  

2. директора ЈЗУ Дом здравља 
Модрича, 

3. директора ЈУ „Културно – спортски 
центар“ Модрича,  

4. директора ЈУ Центар за социјални 
рад Модрича,  

5. три члана Управног одбора ЈЗУ Дом 
здравља Модрича, 

6. три члана Управног одбора ЈЗУ 
„Апотека“ Модрича, 

7. три члана Управног одбора ЈУ 
Центар за социјални рад Модрича, 

8. три члана Управног одбора ЈУ 
„Културно – спортски центар“ 
Модрича, 

9. три члана Надзорног одбора ЈП 
Српски културни центар, 

10. једног члана Управног одбора 
Туристичке организације, 

11. једног члана Управног одбора - 
представник оснивача ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича. 

 
Члан 2. 

 
 Директори, чланови управних и 
надзорног одбора у јавним установама и јавном 
предузећу, из члана 1. ове одлуке, именују се на 
период од четири (4) године, са могућношћу 
поновног именовања. 

 
Члан 3. 

 
 Сви кандидати за именовање на 
упражњена мјеста из члана 1. ове одлуке морају 
испуњавати сљедеће опште услове:  
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 1. да су држављани Републке Српске, 
односно БиХ  
 2. да су старији од 18 година  
 3. да нису отпуштени из државне службе 
на било којем нивоу у Босни и Херцеговини 
(било на нивоу државе или ентитета) као 
резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у Републици Српској у периоду 
од три године прије дана објављивања 
упражњене позиције,  
 4. да нису осуђивани за кривично дјело, 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кажњива дјела која их чине 
неподобним за обављање послова на 
упражњеном мјесту,   
 5. да се на њих не односи члан IX став 1. 
Устава Босне и Херцеговине.  
 

Члан 4. 
 
 (1) Посебни услови које морају 
испуњавати кандидати за именовање на 
упражњена мјеста из члана 1. ове одлуке 
утврђени су законом и статутима јавних 
установа и јавног предузећа. 
  (2) Посебни услови за избор директора:  
 1) Посебни услови за директора ЈУ 
„Развојна агенција општине Модрича“ су: 
 -  висока стручна спрема, 
 - најмање пет године радног искуства на 
пословима у којима се доказао као способан 
менаџер, 
 - план и програм рада Агенције за 
мандатни период.  
 2) Посебни услови за директора ЈЗУ 
Дома здравља су:  
 - висока стручна спрема VII степен, 
доктор медицине - специјалиста једне од грана 
медицине из оквира дјелатности Дома здравља, 
доктор стоматологије - специјалиста, дипл. 
економиста, дипл. правник са менаџерским 
искуством у здравству,  
 - најмање пет година радног искуства у 
струци,   
 3) Посебни услови за директора ЈУ 
„Културно – спортски центар“ су: 
 - висока или виша стручна спрема, 
економског, правног или техничког смјера,  
 - најмање три године радног искуства на 
руководећим мјестима. 
 4) Посебни услови за директора ЈУ 
Центар за социјални рад су: 
  

 
 - висока стручна спрема, дипломирани 
социјални радник, дипломирани правник, 
дипломирани психолог, дипломирани социолог, 
дипломирани педагог, дипломирани специјални 
педагог и дипломирани дефектолог 
(дипломирани специјални едукатор и 
рехабилитатор), 
 - најмање пет година радног искуства у 
струци,  
 - положен стручни испит за рад у управи 
или стручни испит за рад у области социјалне 
заштите. 
 (3) Посебни услови за чланове управних 
и Надзорног одбора: 
 1) ЈЗУ Дом здравља Модрича: 
 - висока стручна спрема, 
 - познавање проблематике у здравству, 
 - познавање садржаја и начина рада 
Управног одбора. 
 2) ЈЗУ Апотека Модрича: 
 - висока или виша стручна спрема, 
 - познавање проблематике дјелатности 
Апотеке, 
 - познавање садржаја и начина рада 
Управног одбора, 
 3) ЈУ Центар за социјални рад: 
 - висока или виша стручна спрема, 
 - познавање проблематике и дјелатности 
Центра за социјални рад, 
 - познавање садржаја и начина рада 
Управног одбора. 
 4) ЈУ Културно-спортски центар: 
 - висока или виша стручна спрема, 
 - познавање проблематике и дјелатности 
Центра, 
 - познавање садржаја и начина рада 
Управног одбора. 
 5) ЈП Српски културни центар:  
 - висока или виша стручна спрема, 
 - познавање проблематике и дјелатности 
Предузећа, 
 - познавање садржаја и начина рада 
Надзорног одбора.  
 6) Туристичка организација: 
 - висока стручна спрема са остварених 
најмање 180 ЕЦТС бодова или еквивалент 
економског, правног или туристичког смјера, 
 -  најмање двије године радног искуства 
у струци. 
 7) ЈПУ “Наша радост” 
 - висока или виша стручна спрема - VII 
или VI степен,  
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 - познавање проблематике и дјелатности 
којом се бави Предшколска установа, 
 - познавање садржаја и начина рада 
органа управљања, 
 - најмање три године радног искуства. 
 

Члан 5. 
 

 (1) Јавни конкурс за избор и именовање 
директора, чланова управних и надзорног 
одбора у јавним установама и јавном предузећу 
чији је оснивач Скупштина општине Модрича, 
чини саставни дио ове одлуке, а објавиће се у 
''Службеном гласнику Републике Српске'' и 
дневном листу ''Глас Српске“. 
  (2) Рок за подношење пријавa на 
Конкурс, из члана 1. ове одлуке, је 15 дана од 
дана посљедњег објављивања Конкурса у 
једном од јавних гласила из става 1. овог члана.  
 

Члан 6. 
 
 Поступак спровођења Конкурса, 
укључујући преглед приспјелих пријава, 
интервју, подношења писаног извјештаја, 
утврђивање ранг-листе и предлагање кандидата, 
у складу са законом извршиће комисија за 
избор коју ће именовати Начелник општине у 
року од седам (7) дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 

Члан 7. 
 
 Комисија за избор има пет (5) чланова од 
којих су три (3) члана службеници Општинске 
управе, а два (2) члана су спољни сарадници са 
утврђене листе стручњака. 

Члан 8. 
 

 Директоре и чланове управних и 
надзорног одбора именује Скупштина општине 
Модрича након спроведеног јавног конкурса. 
 

Члан 9. 
 

 Све што није дефинисано овом одлуком 
примјењиваће се одредбе одговарајућих 
законских и подзаконксих прописа. 
 

Члан 10. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења  а   биће   објављена   у   ''Службеном  
 

гласнику општине Модрича''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-157/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 

        ________________________________________________________________________ 
2. 
 На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 2. тачка 13. Статута општине Модрича 
("Службени гласник општине Модрича", број 
5/17), Скупштина општине Модрича на 10. 
редовној сједници одржаној дана 26.09.2017. 
године ддоонниијјееллаа  јјее 
 

ОО  ДД  ЛЛ  УУ  КК  УУ  
о додјели новоизграђеног објекта дјечијег вртића 

и кафе  посластичарнице  
 

Члан 1. 
 
 Јавној предшколској установи „Наша 
радост“ Модрича додјељује се на коришћење и 
управљање новоизграђени објекат дјечијег 
вртића како слиједи: 

-  дјечији вртић-предшколска установа - 
хоризонтални габарити  објекта су 48,00 х 
23,20 m, спратност објекта – приземље. 

           Удружењу за помоћ ментално недовољно 
развијеним лицима Модрича додјељује се на 
коришћење и управљање новоизграђени објекат 
кафе посластичарнице како слиједи: 

-  Кафе посластичарница - хоризонтални 
габарити  објекта су 14,00 х 10,10 m х 
тераса 14,00 х 3,70-10,30 м, 
спратност објекта – приземље. 

                                                                           
Члан 2. 

            
           Објекти из члана 1. ове одлуке изграђени 
су на катастарској честици означеној као: 

- к.ч. 2785/12 по новом премјеру уписано у 
п.л. број: 377 за к.о. Модрича – посјед 
Скупштине општине Модрича са дијелом 
1/1 , а што одговара  к.ч. 10/157   по 
старом премјеру, уписано у з.к. уложак 
број: 1792 за к.о. Модрича државна 
својина са дијелом 1/1 и укњиженим 
правом власништва у корист општинске 
имовине (орган управљања Н.О.О.ц 
Модрича) са дијелом 1/1. 
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Члан 3. 
 

           Стављањем у функцију новоизграђеног 
објекта дјечијег вртића ријешиће се проблем 
смјештаја дјеце у предшколску установу, те ће се 
омогућити да се планом и програмом рада 
дјечијег вртића обезбиједи инклузивни васпитно-
образовни процес тако да се у свакој васпитној 
групи обезбиједе услови за боравак најмање 
двоје дјеце са посебним потребама.  
           Стављањем у функцију новоизграђеног 
објекта кафе посластичарнице омогућиће се 
одвијање радноокупационе терапије за омладину 
ометену у развоју. 
 

Члан 4. 
 

 Објекат дјечијег вртића додјељује се на 
кориштење и управљање на период од  двадесет 
(20 ) година, без накнаде.      
           Објекат кафе посластичарнице додјељује 
се на кориштење и управљање на период од  
једне (1 ) године, без накнаде.      
 

Члан 5. 
 

            Вриједност објеката из члана 1. износи 1 
273 231,32 КМ. 

Члан 6. 
 

            Овлашћује се начелник општине Модрича 
да се са Јавном предшколском установом „Наша 
радост“ Модрича и Удружењем за помоћ 
ментално недовољно развијеним лицима 
Модрича закључе уговори који ће се нотарски 
обрадити и којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе међу потписницима, као и 
услови и начин коришћења објекта из члана 1. 
овe одлуке, а све у складу са претходно 
прибављеним мишљењем Правобранилаштва. 
 

Члан 7.  
 

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

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-158/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год             Синиша Никић,с.р. 

________________________________________________________________________ 
 
 

 
3. 
  На основу члана  43 став 10. Закона о 

предшколском васпитању и образовању  
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
79/15)  и члана 37. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», број: 
5/17, Скупштина општине Модрича на 10. 
редовној сједници одржаној дана 26.09.2017. 
године, д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У  

о давању сагласности за повећање броја дјеце 
у васпитним групама 

 
I 

 
 Даје се сагласност Јавној предшколској 
установи „Наша радост“ Модрича да у радној 
2017/18. години  у складу са законом утврђеним 
нормативима, повећа број дјеце  у васпитним 
групама до 20 %. 

II 
 

  Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о давању сагласности за упис 
већег броја дјеце у васпитним групама у ЈУ 
Дјечије обданиште „Наша радост“ Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», број 
2/16). 

III 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Модрича». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-159/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 

4. 
На основу члана 348. став 3. тачка г. 

Закона о стварним правима ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 124/08,3/09, 
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16),члана 
8. став 1. тачка г. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинског земљишта („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/16) и члана 37. став 
2. тачка 13. Статута општине Модрича 
("Службени гласник општине Модрича", број 
5/17),  Скупштина општине Модрича на 10. 
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редовној сједници одржаној 26.09.2017. године. 
д о н о с и 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности путем непосредне 

погодбе за потребе објекта Српске 
православне црквене општине Дуго Поље 

Члан 1. 

   Продаје се путем непосредне погодбе 
непокретност означена као к.ч. 4846/4– 
тук,њива, уписано у п.л. број: 111/20 за КО 
Дуго Поље, површине 1118 м²  - посјед 
Скупштине општине Модрича са дијелом 1/1, 
која представља саставни дио нове 
грађевинске парцеле за изграђени вјерски 
објекат/цркву на к.ч. 4846/3 и планиране 
објекте Српске православне црквене општине 
Дуго Поље, у складу са Стручним мишљењем 
број: УТУ 26-04/17 -ЦС израђеним од стране 
ГП. „Обнова“ д.о.о. Шамац. 

        Купац непокретности из става 1.овог 
члана је Српска православна црквена општина 
Дуго Поље. 

Члан 2. 

        Некретнина назначена у члану 1. продаје 
се по цијени 1.777,60 КМ, што је одређено 
налазом и мишљењем  вјештака грађевинско 
архитектонске струке. 

      Трошкове претварање пољопривредног у 
грађевинско земљиште сноси купац. 

Члан 3. 

  Даје се сагласност Начелнику општине 
Модрича да по основу ове одлуке и предходно 
прибављеног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске закључи купопродајни 
уговор о продаји земљишта из члана 1. ове 
одлуке, којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе уговорних страна. 

Члан 4. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-160/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

5. 
  На основу  члана 348. став 3. тачка д. 
Закона о стварним правима ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 2. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 8. став 1. тачка д. Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 4/16) и члана 37. став 2. 
тачка 13. Статута општине Модрича 
("Службени гласник општине Модрича", 
број 5/17), Скупштина општине Модрича на 
10. редовној сједници одржаној  26.09.2017. 
године. д о н о с и 

 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности путем 

непосредне погодбе ради комплетирања 
грађевинске честице  

Члан 1. 

    Продајe се путем непосредне погодбе 
непокретност означена као к.ч. 236/53 – 
Цигануше,градилиште, уписано у п.л. број: 
139/862 за КО Таревци, површине 502 м²  - 
посјед Скупштине општине Модрича са 
дијелом 1/1, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. 114/16- Шибови, градилиште 
,површине 502 м² уписано у ЗК уложак 
број: 13 за КО Таревци – државна својина 
са дијелом 1/1 и укњиженим правом 
кориштења у корист Скупштине општине 
Модрича, а ради комплетирања 
грађевинске парцеле означене као к.ч. 
236/2 к.о. Таревци, власништво Марковић 
(Остоје) Милана из Модриче, у складу са 
Стручним мишљењем број: 15-06/17 -ЦС 
израђеним од стране ГП. „Обнова“ д.о.о. 
Шамац. 

Члан 2. 

        Некретнина назначена у члану 1. 
продаје се по цијени од 8.132,40  КМ , што 
је одређено налазом и мишљењем  
вјештака грађевинско архитектонске 
струке. 

Члан 3. 

       Даје се сагласност Начелнику општине 
Модрича да по основу ове одлуке и 
предходно прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске 
закључи купопродајни уговор о продаји 
непокретности из члана 1. oве одлуке, 
којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 



Страна 6 - Број 7   ___ _ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА     ___Петак, 29. септембар 2017. 
 

Члан 4. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-161/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 

6. 
На основу члана 47. Закона о уређењу 

простора и грађењу («Службени гласник 
Републике Српске», број 40/13, 106/15 и 3/16) и 
члана 37. Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича», бр. 5/17), 
Скупштина општине Модрича је на 10. редовној 
сједници одржаној 26.09.2017. године, донијела  

О Д Л У К У 
o утврђивању Нацрта измјена  

Регулационог плана „Модрича 2“ - „Алфа“ 
 

Члан 1. 
                                                                                                                     

Скупштина општине утврђује Нацрт 
измјена Регулационог плана „Модрича 2“-
„Алфа“  у Модричи (у даљем тексту: Нацрт). 

                                                     
Члан 2. 

 
Нацрт се излаже на јавни увид у 

просторијама предузећа ДОО «Атриј» Добој, 
просторијама Одјељења за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове и екологију 
општине Модрича, просторијама Српског 
културног центра, и просторијама Мјесне 
заједнице Модрича 1 сваког дана, осим суботе, 
недеље и државног празника, у времену од 07,00 
до 15,00 часова,  а трајаће 30 дана.  

   
Члан 3. 

 
За вријеме јавног увида, свако физичко и 

правно лице може дати мишљење, примједбе и 
приједлоге на Нацрт, уписом у свеску, која ће се 
налазити у просторији у којој је Нацрт изложен  
или у форми дописа Одјељењу за просторно 
уређење, стамбено комунално послове и 
екологију општине Модрича.  
 
 
 

 
Члан 4. 

 
О мјесту, датуму почетка и трајању јавног 

увида, као и мјесту и датуму јавног излагања 
Нацрта, јавност ће бити обавијештена путем 
дневног листа «Глас Српске» и телевизије Канал 
3 Прњавор 8 дана прије почетка јавног увида и 
15 дана од почетка излагања нацрта Плана на 
јавни увид.  

 
Члан 5. 

 
Одјељење за просторно уређење,  

стамбено комуналне послове и екологију  
обавијестиће огласом власнике некретнина на 
подручју обухваћеном Планом о јавном увиду.  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Модрича». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 Број: 01-022-162/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
 Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 

     ______________________________________________________________________ 
7. 

На основу члана 146. став 3. Закона о 
уређењу простора и грађењу («Службени 
гласник Републике Српске» број 40/13, 106/15 и 
3/16), члана 32. Правилника о вршењу техничког 
прегледа објекта и осматрању тла и објеката у 
току њихове употребе              („Службени 
гласник Републике Српске“, број 100/13) и члана 
37. Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича», број: 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 10. редовној 
сједници одржаној дана 26.09.2017. године, 
донијела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о накнадама за обављање послова  
техничког прегледа објеката 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се начин обрачуна 
и висина накнаде за обављање послова 
техничког прегледа објеката. 
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Члан 2. 

 Технички преглед објеката врши стручна 
комисија коју формира надлежни орган или 
овлаштено правно лице  којем је од стране 
надлежног органа повјерено вршење техничког 
прегледа објеката. 
 Накнаду за технички преглед објеката 
сноси инвеститор односно власник објекта и 
исту уплаћује на рачун Буџета општине Модрича 
прије извршеног техничког прегледа.  

Члан 3. 

(1)     Накнада за вршење техничког прегледа 
објеката у поступку издавања употребне дозволе 
према јединици површине објекта( м2 бруто 
грађевинске површине објекта ) утврђује се за 
следеће објекте   :  

а)  индивидуалне стамбене објекта ..........1,00 КМ  

б)  стамбене објекти вишепородичног  становања  
и стамбено пословни објекти…………....4,00 КМ 

в) пољопривредне објектеза примарну 
пољопривреду призводњу, објектешколства, 
културе, здравства, вјерске објекте и објекте 
хуманитарног карактера ...........................2,00 КМ 

г)  производни објекти ..............................1,00 КМ 

д)  пословне објекте и пословне просторе 
површине  до  50 м2....................................6,00 КМ 

ђ)  пословне објекте и пословне просторе 
површине  од  50 м2до 100 м2....................5,00 КМ 

е)  пословне објекте и пословне просторе 
површине  од  100 м2до 500 м2…..............4,00 КМ 

ж)  пословне објекте и пословне просторе 
површине преко 500 м2..............................3,00 КМ 

з) рибњаке, вјештачка језера, базене, тржнице, 
пијаце и паракинге.....................................1,00 КМ 

и) отворени спортски терени.....................0,10 КМ 

За објекта наведени у тачки б), в), г) и ж) чија је 
површина већа од 1000 м2 утврђена накнада за 
површину преко 1000 м2 умањује се за 30%. 

(2)   Накнада за вршење техничког прегледа у 
фиксном износу утврђује се за следеће објекте : 
а) привремене пословне објекта- 
киоске......................................................160,00  КМ 

б) трафо станице  

– стубне.....................800,00 КМ 

- све остале трафо станице..................1.100,00 КМ 
в) базне станице мобилне 
телефоније............................................1.400,00 КМ 
г) бензинске пумпе..............................4.000,00 КМ  
д) пилане ..............................................1.600,00 КМ 

 
(3)  Накнада за вршење техничког прегледа за 
објекте инфраструктуре (водовод, канализација, 
електро, ПТТ ,путеви, топлане и сл.) утврђује се 
у износу од 1,2% предрачунске вриједности 
објекта. 

Члан 4. 

За објекте који нису наведени у члану 3. 
ове одлуке висина накнаде ће се одређивати 
посебним закључком начелника Општине. 

Члан 5. 

Средства уплаћена по основу накнаде за 
технички преглед представљају општински 
приход. Општина је обавезна 70% од наплаћеног 
прихода  по овом основу издвојити за плаћање 
бруто накнада члановима комисије или 
овлаштеном правном лицу за обављени технички 
преглед објекта. 

Средства која припадају члановима 
комисије дијеле се на чланове комисије на 
основу закључка надлежног одјељења , након 
извршеног техничког прегледа.  

Члан 6. 

За  вршење техничког прегледа накнадно 
изведених радова по рјешењу о отклањању 
недостатака инвеститор уплаћује и накнаду у 
износу од 30 % утврђеног износа трошкова 
техничког прегледа из члана 3. Одлуке, а не  
мање од 100 КМ.  

Члан 7. 

Уколико узапочетим поступцима 
издавања употребне дозволе није донесено 
рјешење о формирању комисије за технички 
преглед односно повјеравању техничког 
прегледа правном лицу , обрачун и уплата 
накнада ће се извршити у складу са одредбама 
ове одлуке.  

Члан 8. 

За провођење   ове одлуке надлежно је 
Одјељење за просторно уређење, стамбено 
комуналне послове и екологијуи Одјељење за 
финансије. 
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Члан 9. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о висини накнаде за припрему 
урбанистичко - техничке документације и 
вршење техничког прегледа објеката („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 8/05, 5/08 и 
5/09). 

 
Члан 10. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Модрича». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-163/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 
8. 

 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
приједлога Одлуке о накнадама за обављање 
послова техничког прегледа објеката, 
Скупштина општине Модрича на 10. редовној 
сједници одржаној 26.09.2017. године, донијела 
је:  

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Задужује се начелник Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и екологију да изврши провјеру у свим 
сусједним општинама и при томе утврди како 
функционишу комисије које врше технички 
преглед објеката у наведеним областима и 
висину накнаде у тим општинама за послове 
техничког прегледа објеката, те да анализу стања 
презентује Скупштини општине Модрича на 
следећој сједници. 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-163-2/17                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 

 
9. 

На основу члана 59. и члана 62. Закона о 
задуживању, дугу и  гаранцијама Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске», 
број: 71/12 и 52/14) и члана 37. став 2. тачка 26. 
Статута општине Модрича («Службени гласник 
општине Модрича», број: 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 10. сједници одржаној дана 
26.09.2017. године,  д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о додатном дугорочном кредитном задужењу 
општине Модрича у оквиру компоненте 2Б. 

„Пројекта хитног опоравка од поплава“ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком се одобрава додатно 
дугорочно кредитно задужење општине Модрича 
по „Хитном пројекту опоравка од поплава“ за 
финансирање санације и реконструкције локалне 
инфраструктуре оштећене усљед поплава на 
основу одобрених кредитних средстава Свјетске 
банке – Међународне асоцијације за развој.  

 
Члан 2. 

 
 Износ главнице задужења из тачке 1. 
Одлуке је 20.070,00 SDR, а што је еквивалентно 
износу од 46.748,19 КМ (на дан 06.09.2017. 
године).  
 

Члан 3. 
 

 За износ кредитног задужења из члана 2. 
Одлуке, Општина  Модрича ће закључити други 
анекс уговора о под-кредиту са Владом 
Републике Српске-Министарством финансија 
под истим условима под којима је Свјетска банка 
– Међународна асоцијација за развој одобрила 
кредит Републици Српској и то: 

 Рок отплате: 25 година 
 Период одгоде плаћања: до пет година, 

урачунат у рок отплате 
 Отплата главнице и камате: 

полугодишње: 15.фебруара и 15.августа 
 Отплата главнице у износу од 1,65 % 

кредита почиње 15.августа 2019. године, а 
завршава 15.фебруара 2029. године, а 
отплата главнице у износу од 3,35 % 
кредита почиње 15.августа 2029. године и 
завршава 15.фебруара 2039. године 

 Каматна стопа: 1,25 % годишње 
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 Сервисни трошак: 0,75 % годишње на 
повучени износ кредита 

 Комисиона провизија: до 0,50 % годишње 
на одобрена, а неповучена средства 

 Валута плаћања је евро или 
конвертибилна марка, у еквивалентном 
износу SDR, према инструкцији 
Министарства 

 
Члан 4. 

 
 За обезбјеђење кредита, Општина је 
Министарству, на дан потписивања уговора о 
под-кредиту, доставила 25 (двадесетпет) бјанко 
потписаних и овјерених мјеница са ознаком „без 
протеста“, са мјеничном изјавом и 50 (педесет) 
бјанко потписаних и овјерених налога за 
плаћање са изјавом потписаном и овјереном од 
стране овлашћених лица. 

 
Члан 5. 

 
 У периоду стварања дуга, укупан износ 
који доспијева за отплату по предложеном дугу 
(2.450 КМ годишње) и цјелокупан доспјели 
неизмирени постојећи дуг (751.770 КМ 
годишње) представља 8,35 % од редовних 
прихода буџета општине у 2016. години 
(9.027.802 КМ).  
Овим је задовољен услов и ограничење из тачке 
59. Закона, јер укупна отплата не прелази 18 % 
од редовних прихода остварених у претходној 
фискалној години. 

 
Члан 6. 

 
Саставни дио Одлуке чине: 

 Листа пројеката за финансирање из 
кредита, за коју је обавезно прибавити 
сагласности Управљачког одбора FERP-a 
и Тима Свјетске банке; 

 Изјава којом се потврђује да Општина 
Модрича нема доспјелих, а неизмирених 
обавеза по основу пореза и доприноса. 

 
Члан 7. 

 
 Начелник општине је обавезан да Одлуку 
о додатном кредитном задужењу достави на 
сагласност Министарству финансија у року од 
десет дана од дана њеног доношења. 

 
 

Члан 8. 
 

 За реализацију Одлуке се задужује 
Начелник општине, при чему је обавезан да 
поштује законом прописане процедуре. 
 

Члан 9. 
 

 Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у «Службеном гласнику општине 
Модрича». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број: 01-022-164/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 
10. 

На основу члана 37. став 2 тачка 23. Статута 
општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“ број: 5/17) и члана 71. став 2. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“ број: 6/17), Скупштина општине 
Модрича на 10. редовној сједници одржаној дана 
26.09.2017. године, донијела је: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о допуни Рјешења о именовању чланова 
Одборa за заштиту природних добара и 

животне средине мандатног сазива 2016-2020. 
године 

 
I 
 

 У Рјешењу о именовању чланова Одборa 
за заштиту природних добара и животне средине 
мандатног сазива 2016-2020. године (''Службени 
гласник општине Модрича'', број: 10/16) у тачки 
I додају се два нова члана Одбора: 

1. Мирослав Писаревић из Модриче, 
2. Дарко Гаврић из Модриче. 

 

II 
 

 Именовани чланови бирају се на мандатни 
период Скупштине општине која их је изабрала, 
почев од 26.09.2017.године. 
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III 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број: 01-111-52/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 
11. 

  На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“ број: 5/17), Скупштина општине 
Модрича на 10. редовној сједници одржаној дана 
26.09.2017. године, донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о утврђивању листе 

одборника који могу присуствовати чину 
закључења брака 

 
I 
 

 У Рјешењу о утврђивању листе одборника 
који могу присуствовати чину закључења брака  
(''Службени гласник општине Модрича'', број: 
12/16 и 4/17) у тачки I брише се: „25. ПЕТАР 
ГАГУЛИЋ“ те се додаје: „25. НАДА БАЈИЋ“. 
  

 
II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број: 01-111-53/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 

12. 
На основу члана 37. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања Извода 
из записника са 9. редовне сједнице, Скупштина 
општине Модрича на 10. редовној сједници 
одржаној 26.09.2017. године, донијела је:  

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Усваја се Извода из записника са 9. редовне 
сједнице Скупштина општине Модрича.  

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: 01-022-156/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 

13. 
На основу члана 37. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17), након разматрања 

Извјештаја о извршењу буџета за период од 
01.01. до 30.06.2017. године, Скупштина 
општине Модрича на 10. редовној сједници 
одржаној дана 26.09.2017. године, донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

Усваја се Извјештај о извршењу буџета за  
период од 01.01. до 30.06.2017. године, 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: 01-022-165/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 
14. 

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

Извјештаја о кориштењу буџетске резерве за 
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период од 01.01. - 30.06.2017. године, Скупштина 
општине Модрича на 10. редовној сједници 
одржаној дана 26.09.2017. године, донијела је: 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 
Усваја се Извјештај о кориштењу 

буџетске резерве за период од 01.01. - 30.06.2017. 
године, 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: 01-022-166/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год           Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 

15. 
На основу члана 37. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17), након разматрања 

Информације о стипендирању студената на 
подручју општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 10. редовној сједници 
одржаној дана 26.09.2017. године, донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се Информације о 
стипендирању студената на подручју општине 
Модрича, 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: 01-022-167/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год          Синиша Никић,с.р. 
     ______________________________________________________________________ 

 

16. 
На основу члана 37. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17), након разматрања 

Извјештаја о раду ЈПУ „Наша радост“ Модрича 
за школску 2016/2017. годину, Скупштина 
општине Модрича на 10. редовној сједници 
одржаној дана 26.09.2017. године, донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

Усваја се Извјештај о раду ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича за школску 2016/2017. 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: 01-022-168/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год          Синиша Никић,с.р. 

      ______________________________________________________________________ 
17. 

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

Програма рада ЈПУ „Наша радост“ Модрича за 
радну 2017/2018. годину, Скупштина општине 
Модрича на 10. редовној сједници одржаној дана 
26.09.2017. године, донијела је: 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

Усваја се Програм рада ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича за радну 2017/2018. 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: 01-022-169/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.09.2017. год          Синиша Никић,с.р. 
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 1. 
 На основу члана 59. став 1. тачка 12. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16), сходно члану 92. став 
4. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник РС“, број: 
79/15) и члана 68. став 1. тачка 13. Статута 
општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“ број 5/17), Начелник општине 
Модрича  д о н о с и      
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Измјене и допуне 

Статута Јавне предшколске установе „Наша 
радост“ Модрича 

 
I 
 

Даје се сагласност на Измјене и допуне 
Статута Јавне предшколске установе „Наша 
радост“ Модрича број: 01-463/2017 од 
08.08.2017. године.  
 

II 
 

 Измјене и допуне Статута усвојио је 
Управни Одбор ЈПУ „Наша радост“ Модрича, на 
сједници одржаној 07.08.2017. године, а у складу 
са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о 
усклађивању оснивачког акта ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 4/17) усвојеном од стране 
Скупштине општине Модрича. 

 
III 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а обајвиће се у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број: 02–014–74/17                          НАЧЕЛНИК 
Датум: 14.08.2017. године              Младен Крекић,с.р. 
         ____________________________________ 

2. 
 На основу члана 59. став 1. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи,(„Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16),  члана 
68. став 1. тачка 24 Статута општине Модрича,  
(„Службени гласник општине Модрича“,  број  

 
5/17), и члана 18. Одлуке о допунским правима 
бораца, породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида – Пречишћен текст, („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 3/11), 
Начелник општине Модрича, д о н о с и 
 

О Д  Л  У  К  У 
о одобравању средстава 

 за исплату накнаде за набавку уџбеника 
 

I 
 

Одобрава се исплата накнаде за 
набавку уџбеника ученицима основних и 
средњих школа у школској 2017./2018. години,  
дјеци РВИ од I-IV категорије, као и накнада 
ученицима основних и средњих школа  чији су 
родитељи РВИ од V–X категорије инвалидности, 
а који имају  на школовању  троје  и више дјеце.   

 
II 

 
 Исплата накнаде за уџбенике за сваког 
ученика износи 100,00 КМ (стотину КМ). 
 

III 
   

 Одјељење за финансије општине 
Модрича извршити ће исплату одобрених 
средстава из буџета на основу  спискова ученика, 
сачињених од стране Одјељења за брорачко-
инвалидску заштиту и опште послове.  

Прилог ове одлуке је списак ученика 
основних и средњих школа дјеце  РВИ од  I-IV 
категорије, (ученика: 25), и РВИ од V–X 
категорије инвалидности  (ученика: 26), што је 
укупна исплата за 51 ученика. 

  
IV 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

Број:  02-56-24/17                          НАЧЕЛНИК 
Датум: 22.08.2017. године              Младен Крекић,с.р. 
         ____________________________________ 
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3. 
              На основу члана 59. став (1) тачка 12) 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС», број: 97/16), члана 19. став (1) тачка 
4) Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12),  и 
члана 68. став 4. алинеја 19. Статута општине 
Модрича («Службени гласник општине 
Модрича» број 5/17), Начелник општине 
Модрича  д о н о с и 

О   Д   Л   У   К   У 
о давању сагласности на Одлуку о 

утврђивању цијене услуга за боравак дјеце у 
ЈПУ „Наша радост“ Модрича 

I 

  Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 
цијене услуга за боравак дјеце у ЈПУ „Наша 
радост“ Модрича, бр. 01-531/17 од 05.9.2017. 
године: 

- Цјелодневни боравак дјетета  - 130,00 КМ, 
- За истовремени боравак двоје и више дјеце

    - 115,00 КМ по дјетету, 
- Дјеца са сметњама у развоју   - без накнаде, 
- За четврто и свако наредно дијете - без 

накнаде. 
 

II 

Одлуку је донио Управни одбор ЈПУ 
„Наша радост“ Модрича на сједници од 
07.8.2017. године, на основу одредби Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
79/15), члана 48. Статута ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича бр. 01-35/2016 од 18.01.2016. године и 
прихваћене иницијативе Скупштине општине 
Модрича за ослобађање плаћања услуга боравка 
у вртићу за четврто и свако следеће дијете. 

 
III 

  
    Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Број:  02-014-23-1/17                      НАЧЕЛНИК 
Датум: 20.9.2017. године              Младен Крекић,с.р. 
         ____________________________________ 
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II АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛИГИЈУ 

 
 

1. 
 Одјељење за просторно уређење, стамбено 
- комуналне послове и екологију Модрича, 
Видовданска 1, на основу рјешења број 05/8-372-
17/17 од 14.08.2017. године,  извршио је у 
регистру заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број 01-47 упис 
промјене лица овлашћеног за заступање 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, 
Модрича, ул. Светосавска број 48 „24 стана“, са 
сљедећим подацима: 
Лице овлашћено за заступање је 
МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРДАН, предсједник 
Управног одбора Заједнице, који заступа 
заједницу самостално и без ограничења. 
Ранији заступник ТРИПУНОВИЋ ОЛГИЦА, 
предсједник Управног одбора Заједнице, брише се 
из Регистра. 
 
Број: 05/8-372-17/17 
Дана: 14.08.2017. 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 
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