
Година XXIII  - Број 4

15. јуни

2015. године

МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2015. годину износи 
50,00 КМ

Жиро-рачун:
КМ   562-011-00002348-90

Тел/факс: 053/810-185

Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

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 на-
градама («Службени гласник општине Модрича», број 
2/08) Скупштина општине Модрича  на 22. сједници 
одржаној 12.06.2015.  године  д о н и ј е л а   j e

ОДЛУКУ 
о додјели општинских признања 

и награда за 2015. годину

Члан 1.

Поводом 28. јуна, Дана општине Модрича, додјељују 
се општинска признања и награде за 2015. годину, и то:

I – ПЛАКЕТА

1.  Бранку Видићу, за допринос у изградњи дневног 
центра за дјецу са посебним потребама у Модричи;

2.  Служби Хитне помоћи Модрича, са шефом др 
Драганом Елеком, за пожртвован и хуман рад;

3.  Хуманитарној организацији „Срцем за Модри-
чу“ , за испољену хуманост.

II – ДИПЛОМА

1.  Дари Петровић, наставници физике, за постиг-
нуте резултате у образовању младих;

2.  Удружењу добровољних давалаца крви Рафи не
рије уља Модрича, за испољену хуманост;

3.  Омладинском парламенту општине Модрича, 
за постигнуте резултате у дугогодишњем раду;

4.  Илији Пандуревићу, наставнику информатике и 
техничког образовања, за постигнуте резултате у 
образовању младих.

III – НОВЧАНА   НАГРАДА

Удружењу жена „Велико срце“ Модрича, за 
очување народне традиције, хуманитарни рад, допри-
нос у области заштите човјекове околине, те за рад на 
подизању и ширењу туристичке свијести.

IV – ПОХВАЛА

УЧЕНИЦИМА:

1.  Миленку Којићу, ученику другог разреда СШЦ 
„Јован Цвијић“ Модрича, за освојено друго мјесто 
на републичком такмичењу у атлетици;

2.  Жељку Трипићу, ученику деветог разреда ОШ 
„Свети Сава“ Модрича, за освојено прво мјесто на 
регионалном такмичењу из математике и физике;

3.  Ивони Ивић, ученици осмог разреда ОШ „Свети 
Сава“ Модрича, за освојено прво мјесто на регио-
налном такмичењу из енглеског језика;

4.  Јовану Пебићу, ученику деветог разреда ОШ 
„Сутјеска“ Модрича, за освојено прво мјесто на 
републичком такмичењу из информатике;

5.  Саши Станковићу, ученику деветог разреда ОШ 
„Сутјеска“ Модрича, за освојено прво мјесто на 
републичком такмичењу у атлетици;

6.  Милки Саиловић, ученици четвртог разреда 
ОШ „Сутјеска“ Модрича, за освојено треће мјесто 
на републичком такмичењу у спортској гимна-
стици;

I АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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7.  Ђури Вујиновићу, ученику четвртог разреда ОШ 

„Сутјеска“ Модрича, за освојено друго мјесто на 
републичком такмичењу у спортској гимнастици;

8.  Небојши Савићу, ученику осмог разреда ОШ 
„Сутјеска“ Модрича, за освојено треће мјесто на 
републичком такмичењу у спортској гимнастици.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-86/15     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године Петар Гагулић, с.р.

2.
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“, 
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 13. и 16.став 2. 
Закона о приватизацији државних станова, („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 118/11 и 67/13), и 
члана 35. став 2. алинеја 11. Статута општине Модри-
ча, („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
дана 12.06.2015. године,  д о н и ј е л а   је 

О  Д  Л  У  К  У 
о  приватизацији стамбених јединица 
и давању сагласности за закључење 

уговора о продаји дијела стана

Члан 1.

Општина Модрича даје у откуп пет (5) стамбених 
јединица (станова) у Модричи, од чега су два (2) стана 
изграђена средствима Владе Републике Српске и општи-
не Модрича, у оквиру Пројекта стамбеног збрињавања  
породица погинулих бораца  и ратних војних инвали-
да Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, а 
три (3) стана су стављена на располагање општини Мо-
дрича и власништво су општине Модрича, у складу са 
чланом 7. Закона о државним становима на којима не 
постоји станарско право, („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 98/11).

Право располагања стамбеним јединицама, сраз-
мјерно уложеним средствима, Влада Републике Српске 
пренијела је на општину Модрича Одлуком о преносу пра-
ва располагања и кориштења на стамбеним једи ницама, 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:10/12).

Члан 2.

Предмет приватизације је пет (5) станова, изграђених 
у првој и другој грађевинској зони у Модричи.

Члан 3.

У стамбеној згради „23 СТАНА“ , приватизоват ће 
се један (1) стан, у улици Шамачкој број 12, Модрича, 
зграда је  изграђена у периоду од 2003. до 2004. годи-
не, у другој грађевинској зони, на к.ч. бр.1163/1 и к.ч. бр. 
1164, по новом операту, уписана у ПЛ бр.377/1705, КО 
Модрича, што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 76/2, 
уписана у ЗК уложак:729, КО Модрича и к.ч. бр. 77/2, 
уписана у ЗК уложак: 975, КО Модрича , и то: 

- стан бр.4, приземље,  површине 30,10 м2, гарсоњера, 
корисник, Андрић Ненад.  

Члан 4.

У стамбеној згради „24 СТАНА“,  приватизоват ће 
се један (1) стан,  у улици Светосавској, број 48,  у Мо-
дричи, зграда је изграђена у периоду од  2008. до 2010. 
године,  у другој грађевинској зони, на к.ч. бр.1165/10, по 
новом операту, уписана у ПЛ бр.377/1705, КО Модрича, 
што по старом премјеру одговара к.ч. бр. 4/610, уписана 
у ЗК уложак: 5471, КО Модрича,  и то: 

- стан број 2, приземље, површине 39,35 м2, 
једнособан,  корисник, Лукић Јована.

Члан 5.

У стамбеној згради у Модричи, улица Гаврила Прин-
ципа број 2, приватизоват ће се један (1) стан, изграђен 
1960. године, у првој грађевинској зони, на к.ч.1614, по 
новом операту, КО Модрича, и то:

- стан број 1, приземље, површине 26м2, гарсоњера, 
корисник Лазић Ђурђија. 

Члан 6.

У стамбеној згради „ЛАМЕЛА“ у улици Гаврила 
Принципа број 13, Модрича, приватизоват ће се један 
(1) стан, изграђен у првој грађевинској зони 1980. годи-
не, на к.ч. бр. 1826/3, по новом операту, уписана у ПЛ бр. 
377/1705, КО Модрича, и то:

- стан број 2, први спрат, површине 43,90 м2,  корис-
ник Марјановић Ружица.

Даје се сагласност за закључење уговора о продаји 
Марјановић Ружици дијела двособног стана из првог 
става овог члана, у површини од 12,32 м2, што чини 
укупну површину двособног стана од 56,22 м2. 

Начелнику општине Модрича, даје се сагласност да 
по основу ове одлуке и прибављеног мишљења Право-
бранилаштва Републике Српске- Сједиште замјеника 
у Добоју, број:М 54/15 од 05.06.2015.године, закључи 
уговор о продаји дијела стана по тржишној вриједности 
утврђеној од стране судског вјештака грађевинске стру-
ке, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе 
уговорних страна.

Члан 7.

У стамбеној згради у улици Цара Лазара број 6. у  
Модричи, приватизоват ће се један (1) стан, изграђен у 
првој грађевинској зони, на к.ч.1628, по новом операту, 
КО Модрича, и то:
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- стан број 4, други спрат, површине 39м2, 

једнособан, корисник Горановић Марјан.

Члан 8.

Поступак приватизације стамбених јединица из ове 
одлуке проводи се у складу са Законом о приватизацији 
државних станова.

Члан 9. 

Трошкове приватизације пет (5) стамбених јединица 
сноси општина Модрича, Одјељење за општу управу,  
на терет буџетских средстава, текуће помоћи породи-
цама погинулих бораца и РВИ.

Члан 10.

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за 
општу управу и Одјељење за просторно уређење, стам-
бено-комуналне послове и екологију општине Модрича. 

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01- 022- 87/15     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године Петар Гагулић, с.р.

3.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Комисије за 

рјешавање проблема узурпација

I

Разрјешава се Комисија за рјешавање проблема 
узурпација у сљедећем саставу:

1. Ристо Марић, предсједник
2. Новка Марковић, члан
3. Јовица Радуловић, члан
4. Стево Јоксимовић, члан
5. Марко Зелинчевић, члана.

II

Разрјешење се врши са 12.06.2015. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-26/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

4.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана 

Комисије за прописе

I

Јовица Радуловић, дипл. правник из Модриче, 
разрјешава се дужности члана Комисије за прописе у 
Скупштини општине Модрича.

II

Разрјешење се врши са 12.06.2015. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111- 27/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године     Петар Гагулић, с.р.

5.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Комисије за прописе

I

За члана Комисије за прописе у Скупштини општи-
не Модрича, бира се Нада Милић , дипл. правник из 
Модриче.
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II

Избор се врши са 12.06.2015.године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-28/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

6.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана 

Одбора за безбједност

I

Јовица Радуловић, дипл. правник из Модриче, 
разрјешава се дужности члана Одбора за безбједност у 
Скупштини општине Модрича.

II

Разрјешење се врши са 12.06.2015. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-31/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015.године  Петар Гагулић, с.р.

7.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Одбора за безбједност

I

За члана Одбора за безбједност у Скупштини оп-
штине Модрича, бира се Зоран Тодоровић , дипл.ецц и 
инжењер телекомуникација из Модриче.

II

Избор се врши са 12.06.2015.године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-32/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

8.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана 

Одбора за безбједност

I

Стојан Тодоровић из Модриче, разрјешава се дужно-
сти члана Одбора за безбједност у Скупштини општине 
Модрича.

II

Разрјешење се врши са 12.06.2015. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:      01-111-29/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015.године  Петар Гагулић, с.р.

9.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Одбора за безбједност

I

За члана Одбора за безбједност у Скупштини општи-
не Модрича, бира се Милутин Поповић из Модриче.
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II

Избор се врши са 12.06.2015.године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-30/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године Петар Гагулић, с.р.

10.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана Одбора 
за регионалну и међународну сарадњу

I

Милан Пиљак из Модриче, разрјешава се дужности 
члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу у 
Скупштини општине Модрича.

II

Разрјешење се врши са 12.06.2015. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-35/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године   Петар Гагулић, с.р.

11.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Одбора за регионалну 

и међународну сарадњу

I

За члана Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу у Скупштини општине Модрича, бира се 
Бранкa Трипић , из Модриче.

II

Избор се врши са 12.06.2015.године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-36/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015.. године  Петар Гагулић, с.р.

12.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана 

Савјетa за развој пољопривреде и 
села, водопривреде и шумарства

I

Инеска Ђурић из Модриче, разрјешава се дужности 
члана Савјета за развој пољопривреде и села, водопри-
вреде и шумарства у Скупштини општине Модрича.

II

Разрјешење се врши са 12.06.2015. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-33/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године   Петар Гагулић, с.р.

13.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Савјета за 

развој пољопривреде и села, 
водопривреде и шумарства

I

За члана Савјета за развој пољопривреде и села, во-
допривреде и шумарства у Скупштини општине Мо-
дрича, бира се Стојан Тодоровић , из Модриче.
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II

Избор се врши са 12.06.2015.године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-34/15      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:  12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

14.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности 
члана Савјета за спорт

I

Лука Трипић из Модриче, разрјешава се дужности 
члана Савјета за спорт у Скупштини општине Модрича.

II

Разрјешење се врши са 12.06.2015. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-37/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године  Петар Гагулић,с.р.

16.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча („Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 22. сједници одржаној 
12.06.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Савјета за спорт

I

За члана Савјета за спорт у Скупштини општине 
Модрича, бира се Сретко Мишић , из Модриче.

II

Избор се врши са 12.06.2015.године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-111-38/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

17.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Извода из записника са 20. сједнице, 
Скупштина општине Модрича на 21. сједници одржаној 
26.05.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извод из записника са 20. сједнице 

Скупштине општине Модрича са датом 
примједбом.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 71/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.05.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

18.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
7/14), а након разматрања Информације о реализацији 
закључака Скупштине општине Модрича усвојеним 
у 2014. године, Скупштина општине Модрича на 21. 
сједници одржаној 26.05.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о реализацији закључака 

Скупштине општине Модрича усвојеним у 2014. 
године уз приједлог да предсједник Скупштине 
заједно са потпредсједником, Стручном службом 
и начелницима одјељења општинске управе  успо-
ставе бољу сарадњу и координацију реализације 
закључака и израде ове информације.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 72/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.05.2015. године  Петар Гагулић, с.р.
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19.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја о раду начелника општи-
не за 2014. годину, Скупштина општине Модрича на 21. 
сједници одржаној 26.05.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1.  Прихвата се Извјештај о раду начелника општине 
за 2014. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 73/15     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.05.2015. године Петар Гагулић, с.р.

20.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча («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 2014. 
години, са освртом на остварене републичке подстицаје, 
Скупштина општине Модрича на наставку 21. сједнице 
одржаној 12.06.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1.  Прихвата се Информација о реализацији акци-
оног плана имплементације програма развоја 
пољопривреде и села на подручју општине Мо-
дрича 2012-2016. у 2014. години, са освртом на 
остварене републичке подстицаје, те да се ак-
тивно потражују средства од Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде која су 
одобрена, а ниси реализована у протеклој години.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 81/15     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

21.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), 
а након разматрања Акционог плана имплементације 
програма развоја пољопривреде и села на подручју оп-
штине Модрича 2012-2016. у 2015. години, Скупштина 

општине Модрича на наставку 21. сједнице одржаној 
12.06.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Акциони план имплементације про-

грама развоја пољопривреде и села на подручју 
општине Модрича 2012-2016. у 2015. години са 
приједлогом да општина увећа буџет који се 
издваја за пољопривреду, као и да се дјелује у 
смјеру изградње мањих прерађивачких капаци-
тета за пољопривредну производњу.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 82/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године   Петар Гагулић, с.р.

21.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Информације о покренутим и окон-
чаним судским поступцима за изузимање имовине, ста-
нарског права и осталог за период 2004. до 2014. године , 
Скупштина општине Модрича на наставку 21. сједнице 
одржаној 12.06.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о покренутим и оконча-

ним судским поступцима за изузимање имовине, 
станарског права и осталог за период 2004. до 2014. 
године

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 83/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

22.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а на-
кон разматрања Извјештаја о раду Туристичке органи-
зације општине Модрича за 2014. са Програмом рада за 
2015. годину, са освртом на стање урађених туристи чких 
пројеката, Скупштина општине Модрича на наставку 21. 
сједнице одржаној 12.06.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду Туристичке 

организације општине Модрича за 2014. са Про-
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грамом рада за 2015. годину, са освртом на стање 
урађених туристичких пројеката

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 84/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године   Петар Гагулић, с.р.

23.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Мо-

дрича («Службени гласник општине Модрича», број: 
7/14), а након разматрања Извјештаја о раду Центра за 
социјални рад за 2014. са Програмом рада за 2015. го-
дину, Скупштина општине Модрича на наставку 21. 
сједнице одржаној 12.06.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о раду Центра за социјални 

рад за 2014. са Програмом рада за 2015. годину 
уз приједлог да се у наредном периоду сачини 
социјална карта за подручје општине Модрича.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 85/15     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године Петар Гагулић, с.р.

24.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а на-
кон разматрања Извјештаја о извршењу буџета за период 
01.01. до 31.12.2014. године, Скупштина општине Модрича 
на  22. сједнице одржаној 12.06.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештаја о извршењу буџета за 

период 01.01. до 31.12.2014. године са сљедећим 
констатацијама:

-  да у поређењу са предходном годином, остварени 
буџет биљежи раст за преко 4%, што износу пре-
ко 350.000 КМ, захваљујући прије свега грантови-
ма и трансферима Владе РС;

-  да су се домаћински планирали буџетски прихо-
ди и расходи;

-  да је на крају године остварен суфицит у износу 
од преко 255.000 КМ, те да се у текућој години 
настави са започетом реализацијом закључка по 

претходним извјештајима , те на повећању напла-
те пореза на непокретности.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 88/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године   Петар Гагулић, с.р.

25.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а 
након разматрања Извјештаја о кориштењу буџетске ре-
зерве за период 01.01. до 31.12.2014. године, Скупштина 
општине Модрича на  22. сједнице одржаној 12.06.2015. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о кориштењу буџетске ре-

зерве за период 01.01. до   31.12.2014. године.
2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине Мо-
дрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 89/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

26.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), а на-
кон разматрања Информације о стању јавне безбједности 
и безбједности саобраћаја на подручју општине Модри-
ча у 2014. години, Скупштина општине Модрича на  22. 
сједнице одржаној 12.06.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о стању јавне безбједности 

и безбједности саобраћаја на подручју општине Мо-
дрича у 2014. години уз сљедеће сугестије:

а)   у области криминалитета - потребна је интен-
зивнија активност полиције на разоткривању и 
сузбијању кривичних дјела корупције као појаве 
која има изузетно висок степен друштвене штет-
ности, јер ширење корупције неминовно доводи до 
свеопштег друштвеног пропадања;

б) у области јавног реда и мира – да се интензиви-
ра активност на елиминисању појаве просјачења 
са улица ( као и цјелокупног подручја општине) 
Модриче, јер је то „антицивилизацијска“ појава 
која оставља врло ружну слику о подручју на ко-
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ме је присутна (овдје су врло извјесно присутни 
и елементи одређених кривичних дјела, гдје не-
ка пунољетна лица присиљавају малољетнике да 
просјаче за њихов рачун);

в)  да се од надлежних служби захтијева досљедна и 
потпуна контрола поштовања Одлуке о одређивању 
радног времена угоститељских објеката на 
подручју општине Модрича, јер непоштовање 
ове одлуке има за посљедицу погоршавање стања 
безбједности у свим областима ( криминалитет, 
јавни ред и мир, као и безбједност саобраћаја);

г)  да се анимирају и друге институције и служ-
бе које имају одређене законске надлежности у 
напријед наведеним областима, да у заједништву 
са полицијом интензивније раде на подизању 
стања јавне безбједности на виши ниво, јер је то 
једна од приоритетних потреба сваког друштва, 
али и друштва у цјелини.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 90/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године  Петар Гагулић, с.р.

27.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 7/14), 
а након разматрања Приједлога одлуке о утврђивању 
Нацрта плана парцелације за изградњу мале хидрое-
лектране „Цијевна 7“ на ријеци Босна на територији оп-

штине Модрича, Скупштина општине Модрича на  22. 
сједнице одржаној 12.06.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Усвајање Приједлога одлуке о утврђивању Нацрта 

плана парцелације за изградњу мале хидроелек-
тране „Цијевна 7“ на ријеци Босна на територији 
општине Модрича биће предмет поновног 
разматрања на сљедећој сједници Скупштине оп-
штине Модрича.

2.  Одборници су усагласили да је потребно:
-  да добију на увид уговор о концесији (по закону је 

Влада РС дужна то доставити);
-  да се тачно утврди површина земљишта које је 

потребно за „Цијевну 7“, структуру власништва 
(приватно, државно, обрадиво, необрадиво);

-  колико се планира запослити радника и колика је 
гаранција да ће инвеститор изградити планирани 
објекат, те да ли су обезбијеђена новчана средства;

-  д а се утврди колико пројекат „Цијевна 7“ утиче 
на околину и колика је опасност од изливања воде 
у случају обилних падавина.

3.  Приликом поновног разматрања овог приједлога 
одлуке неопходно је обезбједити присуство пред-
ставника инвеститора - „Елпо Хидро Снага“ д.о.о. 
Бања Лука, Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде као и ЈУ „Воде Српске“.

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

Број:    01-022- 92/15      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.06.2015. године   Петар Гагулић, с.р.

II АКТИ СЕКРЕТАРА
1.
На основу члана 158. Пословника о раду Скупштине 

општине Модрича ( „ Службени гласник општине Мо-
дрича“, број: 1/15), секретар Скупштине одобрава

И С П Р А В К У 
Одлуке о усклађивању оснивачког 

акта Јавне установе „Културно
спортски центар“ Модрича, број: 
0102276/15 од 26.05.2015. године

І

Упоређујући објављени текст Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавне установе „Културно-спортски 

цен тар“ Модрича, број: 01-022-76/15 од 26.05.2015. годи-
не („Службени гласник општине Модрича“, број:3/15), са 
извор ним текстом Одлуке, утврђено је да је да у члану 
2. став 3. Одлуке умјесто броја „40“ треба да стоји број 
„33 а“.

ІІ

Ова исправка објавиће се у Службеном гласнику оп-
штине Модрича.

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

 Број:    07/1-022-76-1 /15        СЕКРЕТАР
Датум: 09.06.2015.год.   Ђорђе Никић, с.р.
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1.

“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;

Видовданска бр. 1
- излази по потреби;

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

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