
Година XXII  - Број 8

10. јули

2014. године

МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2014. 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 40. став 1. Закона о уређењу просто-

ра и грађењу – („Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13) и члана 35. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник Oпштине Модрича број: 4/05 , 3/08 
и 3/13) Скупштина општине Модрича је на 16. сједници 
одржаној дана  08.07.2014. године донијела 

О Д Л У К У 
о  приступању изради измјена дијела 

Регулационог плана „Модрича 2“      

Члан 1.

Приступа се изради измјена дијела Регулационог 
плана „Модрича 2„ у Модричи (у даљем тексту: План).

Планом ће бити обухваћен простор који се односи 
на три цјелине и то:

Прва цјелина обухвата сљедеће парцеле:  дио к.ч.  
1127, к.ч. 1123/4, к.ч. 1114/2, к.ч. 1115/8, дио к.ч. 1115/6, 
дио к.ч. 736, дио  к.ч. 738/1, дио к.ч.738/2, дио к.ч. 739, 
дио к.ч. 1108, дио  к.ч. 1109, дио к.ч. 1110, дио к.ч. 1124, 
дио  к.ч. 1125, к.ч. 738/3, к.ч. 1112/1, к.ч. 1112/2, к.ч. 1112/3, 
к.ч. 1113/1, к.ч. 1113/2, к.ч. 1115/7, к.ч. 1115/5, к.ч. 1115/9, 
к.ч. 1114/1 и к.ч. 1123/5 КО Модрича, у површини од цца 
1,5 ha, а који је приказан на карти у прилогу ове одлуке.

Друга цјелина обухвата сљедеће парцеле: к.ч. 
1165/22, к.ч. 1165/62, к.ч. 1165/63, к.ч. 1165/64, к.ч. 3142/54 
и к.ч. 3183/17 КО Модрича у површини од цца 0,56 ha, а 
који је приказан на карти у прилогу ове одлуке.

Трећа цјелина обухвата сљедеће парцеле: к.ч. 1135/4 
и к.ч.1138 КО Модрича у површини од цца 0,37 ha, а који 
је приказан на карти у прилогу ове одлуке. 

Члан 2.

Плански период (члан 40. став 3. под в. Закона о 
уређењу простора и грађењу)  је 10 година. 

Члан 3.

За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице:
-   План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, Правилником о на-
чину израде, садржају и формирању докумена-
та просторног уређења те другим прописима из 
посебних области релевантних за планирање и 
уређење простора (саобраћај, снабдијевање во-
дом и енергијом, телекомуникације, заштита од 
природних непогода и техничких инцидената, за-
штита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 
културних добара, пољопривредног и шумског 
земљишта, животне средине и др.);

-   приликом израде Плана, потребно је водити ра-
чуна о јавном интересу, и општим и посебним 
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.

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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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 Ре-
публике Српске» број 69/13).

 Члан 6.

На приједлог носиоца припреме Плана , Скупштина 
утврђује нацрт Плана, 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 просторијама Мјесне заједнице «Модрича 1 и 2 “.

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Пла-
на на јавни увид, јавност ће бити обавијештена путем  
огласа објављеног у средствима јавног информисања 8 
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид. Носилац припре-
ме Плана обавјестиће 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 до-
ставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.

Став носиоца израде Плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној рас-
прави. Приједлог Плана  утврдиће  носилац припреме 
Плана, у складу са закључцима утврђеним на јавној 
расправи, одржаној у складу са одредбама члана 48. За-
кона о уређењу простора и грађењу.

Члан 7.

Средства за израду Плана и трошкове у поступку 
његовог доношења  обезбједиће  Доо «Игмин ММ» Мо-
дрича, Доо «Тим траде» Модрича и Курешевић Драган 
из Модриче.

Члан 8.

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 
уређење, стамбено комуналне послове и екологију.

Носиоца израде Плана  одређује  инвеститор, који је 
обавезан носиоцу припреме Плана  доставити доказ о 
извршеном избору . 

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:     01-022-101/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.07.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

2.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу просто-

ра и грађењу – („Службени гласник Републике Српске“, 
број 40/13) и члана 35. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник Oпштине Модрича број: 4/05 , 3/08 
и 3/13) Скупштина општине Модрича је на 16. сједници 
одржаној дана  08.07. 2014. године донијела 

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за 

праћење израде измјена дијела 
Регулационог плана „Модрича 2

Члан 1.

У  Савјет за праћење  израде  измјене дијела Регула-
ционог плана „Модрича 2„ у Модричи именују  се:

1.  Озрен Савичић,
2.  Вид Стојановић,
3.  Јелена Кикић-Обрадовић,
4.  Дарко Стефановић,
5.  Јово Станковић.

Члан 2.

Задатак Савјета из члана. 1. ове Одлуке је да пра-
ти израду документа просторног уређења и заузима 
стручне ставове према питањима општег, привредног 
и просторног развоја територијалне јединице односно 
подручја за које се документ доноси , као и стручне ста-
вове у погледу рационалности и квалитета предложе-
них планских рјешења, усаглашености документа са до-
кументима просторног уређења који представљају ос-
нову за његову израду , односно у погледу усклађености 
документа са одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу  и другим прописима заснованим на закону.

Члан 3.

Савјет се обавезује да Скупштини општине подноси 
информацију о степену извршених радњи и по указаној 
потреби затражи мишљење Скупштине.

Члан 4.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 102/14       ПРЕДСЈЕДНИК                 
Датум: 09.07. 2014.године  Петар Гагулић, с.р.
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3.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-1/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на  
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ БОЈИЋ САВE 
ИЗ БОРОВОГ ПОЉА, ОПШТИНА 

МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача БОЈИЋ САВЕ из Боровог Поља за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове oдлуке БОЈИЋ САВИ из 
Боровог Поља (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као кч 233 по култури њива  3. класе 
површине 11657 м2 и кч 234 по култури њива 3. класе 
површине 7385 м2 обије уписане у ПЛ број 38 за КО 
Доњи Скугрић 1 општина Модрича, свеукупне површи-
не 19042 м2 . 

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 233 
и кч 234 чини једну блок парцелу (БП 16 за КО Доњи 
Скугрић 1).

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 190,42 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 120,72 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове Одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом Одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-1/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

 
4.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-3/14 
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од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЂУРИЋ 
ДРАГЕ ИЗ СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања пи-
саних понудаброј: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања сточарске пољопривредне производње, 
а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 
земљишту, прихвата се као најповољнија понуда 
ЂУРИЋ ДРАГE из Скугрића за додјелу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази на 
подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1 ове Одлуке ЂУРИЋ ДРАГИ 
из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као кч 339 по култури њива 1.класе, 
површине 4012м2и кч 344 по култури њива 2.класе 
површине 7681 м2, обије уписане у пл број 38 за КО 
Доњи Скугрић 1 општина Модрича, све укупне повр-
шине 11693 м2.

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске  
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 339 и кч 
344 чине парцелу 6 и парцелу 9 КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2 ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 133,04 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 119,54КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

 Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 

у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове oдлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом oдлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-2/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

5.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-5/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЂУРИЋ 
ПЕРЕ ИЗ СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА,  ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
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писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске) , а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ЂУРИЋ ПЕРЕ, из Скугрића за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке ЂУРИЋ ПЕРИ  из 
СКУГРИЋА (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као дио кч 374 по култури њива 2.класе, 
површине 10123 м2, дио кч 215 по култури њива 1. класе 
површине 1600 м2, дио кч 217 по култури њива 1. класе 
површине 2800 м2, дио кч 218 по култури њива 2 класе 
површине 1500 м2, дио кч 220 по култури њива 2 класе 
површине 200 м2 и дио кч 354 по култури њива 2.класе 
површине 804 м2, све уписане у пл број 38 за КО Доњи 
Скугрић 1 општина Модрича, укупне површине 17027м2.

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као дио кч 374  
чини   парцелу број 2, а парцеле означене као дио кч 
215 ,дио кч 217, дио кч 218, дио кч 220 и дио кч 354 чине 
једну блок парцелу  број 8(БП 8).

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 211,53 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 182,03 KM која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове oдлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом oдлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-3/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

6.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/0, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-6/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДУШАНИЋ 
НЕНАДА ИЗ СКУГРИЋА, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понудаброј: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ДУШАНИЋ НЕНАДА из Скугрића за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.
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Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке ДУШАНИЋ НЕ-
НАДУ из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Репу-
блике Српске означено као кч 337 по култури њива, 1. 
класе, површине 6068 м2, уписане у ПЛ број 38 за КО 
Доњи Скугрић  1 општина Модрича, укупне површине 
6068 м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске  
производње на период од  8 (осам) година, рачунајући 
од дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 337  чи-
ни   парцелу број 7 КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 72,87 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од  64,37 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-4/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

 7.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-7/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ГАВРИЋ 
ДРАГАНА ИЗ КЛАДАРА ГОРЊИХ, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ГАВРИЋ ДРАГАНА из Кладара Горњих, за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1 ове одлуке ГАВРИЋ ДРАГАНУ 
из Кладара Горњих (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Репу-
блике Српске означено као дио кч 2673/1  по култури 
њива 3.класе , површине 48000м2, дио кч 2673/1  по кул-
тури њива 3.класе, површине 96800м2 и дио кч 2673/1 
по култури њива 3.класе, површине 100000м2 све упи-
сане у пл број 131 за КО Гаревац  општина Модрича, 
укупне површине 244800 м2. 

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као дио кч 
2673/1 чини парцелу број 4, парцелу број 6 и парцелу 
број 7).



Број 8 - Страна  7Четвртак, 10. јули 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Члан 3

За коришћење пољопривредног земљишта из члана 2 
ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа годишњу 
закупнину у износу од 2.448,00 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 2.203,00КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове oдлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом oдлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-5/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

8.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-8/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ИЛИЋ 
ГОРАНА ИЗ КЛАДАРА ГОРЊИХ, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача, ИЛИЋ ГОРАНА из Кладара Горњих за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1 ове одлуке ИЛИЋ ГОРАНУ из 
Кладара Горњих (у даљем тексту: закупац) додјељује се 
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио кч 2673/1 по култури њива 
3. класе, површине 31700м2, дио кч 2673/2 по култури 
њива 4. класе, површине 3300м2, дио кч 2904/1 по кул-
тури њива 4. класе, површине 2000м2 дио кч 2894 по 
култури њива 4. класе, површине 7200м2, дио кч 2896 
по култури њива 4. класе, површине 3600м2, дио кч 
2898 по култури њива 4. класе, површине 390м2, дио кч 
2899 по култури њива 4.  класе, површине 490м2, дио 
кч 2900 по култури њива 4. класе површине 800 м2  све 
уписане у пл број 131 за КО Гаревац, дио кч 2888 по кул-
тури њива 3. класе површине 47400 м2 и дио кч 2888 по 
култури њива 3. класе површине 59600 м2 све уписане 
у пл број 2038 за КО Гаревац општина Модрича, свеу-
купне површине 156990 м2. 

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као дио кч 
2673/1, дио кч 2673/2, дио кч 2904/1, дио кч 2894, дио 
кч 2896,  дио кч 2898, дио кч 2899 и дио кч 2900 чини 
блок парцелу 3 КО Гаревац, а парцела означена као  дио 
кч 2888 чини парцелу број 10  и парцелу број 11 КО Га-
ревац.
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Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове о длуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 1.551,61КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 1.371,61КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-6/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

9.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 12.03.5-330-2307-2/14 од 

16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 16. 
сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЂУКИЋ 
МИТЕ ИЗ РИЈЕЧАНА ГОРЊИХ, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ЂУКИЋ МИТЕ из Ријечана Горњих за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке ЂУКИЋ МИТИ из 
Ријечана Горњих (у даљем тексту: закупац) додјељује се 
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио кч  2890 по култури њива 3.  
класе, површине 55740  м2, уписане у ПЛ број 2038 за КО 
Гаревац општина Модрича, укупне површине 55740 м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као дио кч 2090 
, и чини   парцелу број 15 КО Гаревац.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 557,40 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 393,90 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
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закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-7/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

10.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-4/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЂУРИЋ 
ЛУКЕ ИЗ СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 

на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарска,повртарска, ратарска и сточарска), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ЂУРИЋ ЛУКЕ, из СКУГРИЋА за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке ЂУРИЋ ЛУКИ из 
Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као кч 350 по култури њива 2. класе, површине 
2741м2, кч 351 по култури њива 2. класе површине 

2641 м2 по култури њива 2. класе, обије уписане пл 
38 КО Доњи Скугрић 1 , те кч 345 по култури њива 2. 
класе површине 2674 м2 и кч 329 по култури њива 2. 
класе површине 2662 м2, обије уписане у пл број 38 
за КО Доњи Скугрић 1 општина Модрича, свеукупне 
површине  15031м2  .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 350, кч 
351 чини једну блок парцелу-блок парцелу број 6 (БП 
6),а  кч 345,  и кч 329  чине другу блок парцелу-блок 
парцела број 12 (БП 12) за КО Доњи Скугрић 1 .

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 165,34 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 83,24КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.



Четвртак, 10. јули 2014.Страна  10 - Број 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове oдлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом oдлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-8/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

11.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-9/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ  ЈОВИЋ 
ЉУБЕ ИЗ СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, на 
подручју општине Модрича путем прибављања писа-
них понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања пољопривредне производње (сточарске, 
повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са чланом 
59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се 
као најповољнија понуда пољопривредног произвођача 
ЈОВИЋ ЉУБЕ из Скугрића за додјелу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази на 
подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом I ове Одлуке ЈОВИЋ ЉУБИ  
из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио  кч 731 по култури њива 
2. класе, површине 52200 м2, уписане у ПЛ број 76 за 
КО Доње Леденице (Борово Поље) општина Модрича, 
укупне површине 52200м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као дио кч 731 
чини парцелу број 7 КО Доње Леденице (Борово Поље).

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 574,20 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 516,70 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-9/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.
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12.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-10/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године,  донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ  
КУЗМАНОВИЋ ЈОВАНА ИЗ 

СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, на 
подручју општине Модрича путем прибављања писа-
них понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања пољопривредне производње (сточарске, 
повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са чланом 
59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се 
као најповољнија понуда КУЗМАНОВИЋ ЈОВАНА 
из Скугрића за додјелу пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на подручју 
општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке КУЗМАНОВИЋ 
ЈОВАНУ из Скугрића (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини 
Републике Српске означено као кч 194 по култури њива 
2. класе, површине 5959м2, уписане у ПЛ број 38 за КО 
Доњи Скугрић 1 општина Модрича, укупне површине  
5959м2 . 

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске  
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 194 чи-
ни парцелу број 12 КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 65,55 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 49,95 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 .и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове oдлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом oдлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-10/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

13.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
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шумарства и водопривреде број:12.03.5-330-2307-11/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној   8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ 
КУЗМАНОВИЋ КУЗМАНА 
ИЗ ДОБРИЊЕ,  ОПШТИНА 

МОДРИЧА,  ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда КУЗМАНОВИЋ 
КУЗМАНА из Добриње за додјелу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази 
на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке КУЗМАНОВИЋ 
КУЗМАНУ  из  Добриње (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као кч 3036 по кул-
тури њива 3. класе, површине 46578м2, кч 3036 по кул-
тури њива 4. класе, површине 17880м2  и дио кч 3039 по 
култури њива 4. класе, површине 13002м2 све уписане 
у пл број 131 за КО Гаревац општина Модрича, свеукуп-
не површине 77460м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 3036 и 
дио кч 3039 чини једну блок парцелу број 6 (БП 6).

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од  743,79 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 650,79 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-11/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

14.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-12/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЛАЗИЋ 
ДУШАНА ИЗ СКУГРИЋА,  
ОПШТИНА МОДРИЧА,  ЗА 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
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на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године 
ради обављања пољопривредне производње (сточар-
ске, повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са 
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, при-
хвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ЛАЗИЋ ДУШАН из Скугрића, за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке ЛАЗИЋ ДУШАНУ 
из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као кч 357 по култури њива 1.класе, 
површине 1763м2 и њива 2. класе површине 5087 м2  
обије уписане у пл број 38 за КО Доњи Скугрић 1 оп-
штина Модрича, укупне површине 6850м2 .  

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске  
производње на период од 8  осам година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 357 чи-
ни парцелу број 4 КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 77,12 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 69,12КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-12/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

15.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 12.03.5-330-2307-13/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЛАЗИЋ 
ЈОВАНА ИЗ СКУГРИЋА, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године 
ради обављања пољопривредне производње (сточар-
ске, повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са 
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, при-
хвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ЛАЗИЋ ЈОВАНА из Скугрића,  за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке ЛАЗИЋ ЈОВАНУ из 
Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као кч 340 по култури њива 2. класе, површи-
не 2674м2 и кч 341 по култури њива 2. класе, површине 
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4491м2  уписане у пл број 38 за КО Доњи Скугрић 1 оп-
штина Модрича, укупне површине 7165 м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања ратарске  
производње на период од 8 осам година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 3340 и 
кч 341 чини једну блок парцелу број 11 (БП 11 ).

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 78,81 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од  70,91КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-13/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

16.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 12.03.5-330-2307-14/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЛУКИЋ 
ДАРИНКЕ ИЗ СКУГРИЋА, 
ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године 
ради обављања пољопривредне производње (сточар-
ске, повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са 
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, при-
хвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ЛУКИЋ ДАРИНКЕ из Скугрића за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове Одлуке ЛУКИЋ ДАРИН-
КИ из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се 
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као кч 273 по култури њива 4. класе, 
површине 5676 м2, уписане у ПЛ број 38 за КО Доњи 
Скугрић 1 општина Модрича, укупне површине 5676 м2.

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске  
производње на период од 8 осам година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч 273 чи-
ни парцелу број 13 КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2 ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 51,08 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 45,98КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.
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Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-14/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

17.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 12.03.5-330-2307-15/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ МАРЈАНОВИЋ 
ИЛИЈЕ ИЗ СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, на 

подручју општине Модрича путем прибављања писа-
них понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања пољопривредне производње (сточарске, 
повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са чланом 
59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се 
као најповољнија понуда пољопривредног произвођача 
МАРЈАНОВИЋ ИЛИЈЕ из Скугрића за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке МАРЈАНОВИЋ 
ИЛИЈИ из Скугрића (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као дио кч 218 по 
култури њива 2. класе, површине 2283м2, дио кч 220 
по култури њива 2. класе, површине 3265м2, дио кч 354  
по култури њива 2. класе, површине 3580м2 , кч 215  по 
култури њива 1. класе, површине 11625м2 , кч 214  по 
култури њива 1. класе, површине 440 м2 све уписане 
у пл број 38 за КО Доњи Скугрић 1 општина Модрича, 
укупне површине 21193м2.

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као дио кч 218, 
дио кч 220 и дио кч 354 чини блок парцелу број 7 (БП7), 
пољопривредно земљиште означено као кч 215 и кч 214 
чини блок парцелу 10 (БП 10), а кч 215 и кч 214 чине 
блок парцелу број 10 (БП 10).

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 242,87 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од  201,45КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
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Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-15/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

18.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-16/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ МАРКОВИЋ 
ЈОВИЦЕ ИЗ КОПРИВНЕ, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања пи-
саних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања пољопривредне производње (сточарске, 
повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са чланом 
59. Закона о пољопривредном земљишту,  прихвата 
се као најповољнија понуда МАРКОВИЋ ЈОВИЦЕ из 
КОПРИВНЕ за додјелу пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на подручју 
општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке МАРКОВИЋ 
ЈОВИЦИ из КОПРИВНЕ (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 
својини Републике Српске означено као  дио кч 2673/1 
по култури њива 3. класе, површине 37000м2, уписане 
у пл број 131 за КО Гаревацопштина Модрича, укупне 
површине 37000м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 
2673/1 чини парцелу број  3 КО Гаревац.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 370,00 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 249,00КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове Одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом Одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-16/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.



Број 8 - Страна  17Четвртак, 10. јули 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
19.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-17/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ МИШИЋ 
НИКОЛЕ ИЗ СКУГРИЋА,  
ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, на 
подручју општине Модрича путем прибављања писа-
них понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ради 
обављања пољопривредне производње (сточарске, повр-
тарске, ратарске и воћарске), а у складу са чланом 59. 
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као 
најповољнија понуда МИШИЋ НИКОЛЕ из Скугрића за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке МИШИЋ НИКО-
ЛИ из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се 
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио кч  228 по култури њива 3. 
класе, површине 35400м2, дио кч  374 по култури њива 
2. класе, површине 1000м2, дио кч  214 по култури њива 
1. класе, површине 12741м2 , кч  212 по култури њива 2. 
класе, површине 1234м2, дио кч 213 по култури њива 2. 
класе, површине 9194м2, кч 221 по култури њива 2. кла-
се површине 6511 м2 и њива 2. класе површине 438м2, 
кч 222 по култури њива 2. класе  површине 4997 м2  
уписане у ПЛ број 38 за КО Доњи Скугрић 1 општина 
Модрича,свеукупне површине 71515 м2.

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 228, 
дио кч 374, дио кч 214, кч 212, дио кч 213. кч 221 и кч 222 
чини   блок парцелу број 1 (БП 1) КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 764,00КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 325,00 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-17/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

20.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
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на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-18/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8.  7.  2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ МИШИЋ 
ПЕТРА ИЗ СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарск), а у складу 
са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача МИШИЋ ПЕТРА  из Скугрића за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1  ове Одлуке МИШИЋ ПЕТРУ 
из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио кч 278 по култури њива3. 
класе, површине 4399м2 и њива 4.класе површине 2065 
м2 и кч 281 по култури њива 4.класе површине 1796 м2 
уписане у ПЛ број 38 за КО Доњи Скугрић 1 општина 
Модрича, укупне површине 8260м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 278 
и кч 281 чини  блок парцелу број 15 КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 81,95 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 70,55КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-18/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

21.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-19/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ МИШИЋ 
СЛОБОДАНА ИЗ СКУГРИЋА, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, на 
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подручју општине Модрича путем прибављања писа-
них понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања пољопривредне производње (сточарске, 
повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са чланом 
59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се 
као најповољнија понуда МИШИЋ СЛОБОДАНА из 
Скугрића за додјелу пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на подручју 
општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке МИШИЋ СЛОБО-
ДАНУ из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Репу-
блике Српске означено као дио кч 228 по култури њива 
3. класе, површине 67000 м2, дио кч 227 по култури 
њива 2. класе, површине 7674 м2, дио кч 228 по култури 
њива 3. класе, површине 7600 м2 , дио кч 227 по култу-
ри њива 2. класе, површине 1000 м2 ,кч 279 по култури 
воћњак 4. Класе површине 748 м2 дио кч 278 по култу-
ри воћњак 4. класе површине 673 м2 уписане у ПЛ број 
38 за КО Доњи Скугрић 1 општина Модрича, укупне 
површине 84695 м2.   

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 228 
и дио кч 227 чини блок парцелу 2 (БП 2),а дио кч 228, 
дио кч 227, кч 279, и дио кч 278 чине блок парцелу 3 (БП 
3) КО Доњи Скугрић 1. 

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 853,97 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 779,37 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-19/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

22.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-20/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НИКИЋ 
МИКЕ ИЗ СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача НИКИЋ МИКЕ из Скугрића, за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке НИКИЋ МИКИ из 
Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
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пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као кч 363 по култури њива 1 класе, површи-
не 3292 м2 и кч 333 по култури њива 1. класе, површине 
5628 м2 уписане у ПЛ број 38 за КО Доњи Скугрић 1 оп-
штина Модрича, укупне површине 8920 м2.  

Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске  произ-
водње на период од 8 (осам)  година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  кч 363  чи-
ни парцелу број 5, а кч 333 чини парцелу број 8  КО 
Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 135,08 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 121,08 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-20/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

23.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-21/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НИКИЋ 
НЕДЕЉКА ИЗ СКУГРИЋА, 
ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године 
ради обављања пољопривредне производње (сточар-
ске, повртарске, ратарске и сточарске), а у складу са 
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, при-
хвата се као најповољнија понуда НИКИЋ НЕДЕЉКА  
из Скугрића за додјелу пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на подручју 
општине Модрича.

Члан 2

У складу са чланом 1. ове одлуке НИКИЋ НЕДЕЉКУ 
из Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као дио кч  228 по култури њива 4. кла-
се, површине 71600 м2, кч 325/2 по култури њива 4. кла-
се, површине 11224 м2 , кч 326 по култури њива 4. класе, 
површине 7110 м2 ,кч 327 по култури њива 2. класе, повр-
шине 1060 м2   кч 215 по култури њива 1. класе, површи-
не 3500 м2 , кч 217 по култури њива 1. класе, површине 
2800 м2  и кч 354 по култури њива 2. класе површине 
2200 м2, све уписане у пл број 38 за КО Доњи Скугрић 1 
општина Модрича, укупне површине  99494 м2.

Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске произ-
водње на период од 8 (осам) година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу.
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Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 228, 

кч 325/2, кч 326 и кч 327 чини блок парцелу 4 (БП 4),те 
кч 215, кч 217 и кч354 чине блок парцелу број 9 (БП 9) 
КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 920,87 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 818,17 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-21/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

24.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-

на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-22/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној   8. 7. 2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПАЉИЋ 
НИКОЛЕ ИЗ БОРОВОГ ПОЉА, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године 
ради обављања пољопривредне производње (сточар-
ске, повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са 
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, при-
хвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ПАЉИЋ НИКОЛЕ из Боровог Поља за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке ПАЉИЋ НИКОЛИ 
из Боровог Поља (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Репу-
блике Српске означено као дио  кч 731 по култури њива 
2. класе, површине 98500м2 и 98600м2, уписане у пл 
број 76 за КО Доње Леденице (Борово Поље) општина 
Модрича, укупне површине  197100 м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 731 
чини парцелу број 5 и 6  КО Доње Леденице (Борово 
Поље). 

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од  2.168,00 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 1.951,20КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.
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Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-22/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

25.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-23/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ САВИЋ 
НОВАКА ИЗ ВРАЊАКА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољоп-
ривредног земљишта у својини Републике Српске, на 

подручју општине Модрича путем прибављања писа-
них понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања пољопривредне производње (сточарске, 
повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са чланом 
59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се 
као најповољнија понуда пољопривредног произвођача 
Савић Новака, из Врањака за додјелу пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске које се налази на 
подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке Савић Новаку из 
Врањака (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као дио кч 2673/1 по култури њива 3. класе, 
површине 24900 м2 и  дио кч 2673/1 по култури њива 3. 
класе, површине 32900 м2 уписане у пл број 131 за КО 
Гаревац општина Модрича, укупне површине 57800 м2 . 

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 
2673/1 чини парцелу број 1 и парцелу број 2  КО Гаревац.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 578,00 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од  518,00 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.
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Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-23/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

26.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-24/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СЕКУЛИЋ 
САВЕ ИЗ СКУГРИЋА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године 
ради обављања пољопривредне производње (сточар-
ске, повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са 
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, при-
хвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача СЕКУЛИЋ САВЕ из Скугрића за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке СЕКУЛИЋ САВИ из 
Скугрића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као кч 289 по култури њива 4.класе, површи-
не 5065м2 и кч 290 по култури њива 4.класе, површине 
3529м2 уписане у ПЛ број 38 за КО Доњи Скугрић 1 оп-
штина Модрича, укупне површине 8594 м2  . 

Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске произ-
водње на период од 8 (осам) година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као кч  289 и 
кч 290 чини  блок парцелу број  14  (БП 14) КО Доњи 
Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2 ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 77,35 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 73,85 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-24/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

27.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
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публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-25/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

 ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СИМИЋ 
НЕДЕЉКА ИЗ ТОЛИСЕ, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача СИМИЋ НЕДЕЉКА из Толисе за додјелу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке СИМИЋ  НЕДЕЉКУ  
из Толисе (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 
означено као дио кч 228 по култури њива 2. класе, повр-
шине 81600м2, уписане у ПЛ број 38 за КО Доњи Скугрић 
1 општина Модрича, укупне површине 81600м2.  

Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске произ-
водње на период од 8 (осам) година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 228 
чини парцелу број  1  КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од  897,60 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 807,60КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-25/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

28.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-26/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СТАНИЋ ЈОВЕ 
ИЗ БОРОВОГ ПОЉА, ОПШТИНА 

МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
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на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и сточарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача СТАНИЋ  ЈОВЕ  из Боровог Поља за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке СТАНИЋ ЈОВИ  из 
Боровог Поља (у даљем тексту: закупац) додјељује се 
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио кч 2057 по култури њива 
6. класе, површине 49400 м2, уписане у ПЛ број 77 за 
КО Доње Леденице (Борово Поље) општина Модрича, 
укупне површине 49400 м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 2057  
чини парцелу број  11 КО Доње Леденице (Борово Поље).

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 282,00 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 253,80КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-26/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

29.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-27/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ  СТАНИЋ 
МАРКА ИЗ БОРОВОГ ПОЉА, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача СТАНИЋ МАРКА из Боровог Поља за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке СТАНИЋ МАРКУ  
из Боровог Поља (у даљем тексту: закупац) додјељује се 
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио кч 2057 по култури њива 
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6. класе, површине 49300 м2, уписане у ПЛ број 77 за 
КО Доње Леденице (Борово Поље) општина Модрича, 
укупне површине 49300 м2 .

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 
2057 чини парцелу број  9 КО Доње Леденице (Борово 
Поље).

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 295,00 КМ:

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 242,00 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-27/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

30.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-28/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СТАНИЋ 
МИЛЕНЕ ИЗ БОРОВОГ ПОЉА, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. го-
дине ради обављања пољопривредне производње 
(сточарске,повртарске, ратарске и воћарске), а у скла-
ду са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, 
прихвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача СТАНИЋ МИЛЕНЕ из  Боровог Поља за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1.ове одлуке СТАНИЋ  МИЛЕНИ 
из Боровог Поља (у даљем тексту: закупац) додјељује се 
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио кч 2057  по култури њива 
6. класе, површине 49600 м2, уписане у ПЛ број 77 за 
КО Доње Леденице (Борово Поље) општина Модрича, 
укупне површине 49600 м2 . 

Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске  произ-
водње на период од 8 осам година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као дио кч  2057 
чини парцелу број 10 КО Доње Леденице (Борово Поље).
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Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 297,60 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 244,60 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-28/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

31.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-29/14 

од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СТАРЧЕВИЋ 
СТОЈАНА ИЗ СКУГРИЋА, 
ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године 
ради обављања пољопривредне производње (сточар-
ске, повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са 
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, при-
хвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача СТАРЧЕВИЋ СТОЈАНА  из Скугрића за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке СТАРЧЕВИЋ 
СТОЈАНУ из Скугрића (у даљем тексту: закупац) 
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини 
Републике Српске означено као кч 295 по култури њива 
5.класе, површине 7557м2 и кч 296 по култури њива 
5.класе површине 20577м2, уписане у ПЛ број 38 за КО 
Доњи Скугрић 1 општина Модрича, укупне површине 
28134 м2 . 

Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске  произ-
водње на период од 8 осам година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 295 
и кч 296 чини блок парцелу број  17 КО Доњи Скугрић 1.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 225,08 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 202,08 КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
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закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63. и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-29/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

32.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-30/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014.  године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ  СТЕВИЋ 
ЈОВЕ ИЗ ДОБРИЊЕ, ОПШТИНА 

МОДРИЧА, ЗА НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, на 
подручју општине Модрича путем прибављања писа-

них понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања пољопривредне производње (сточарске, 
повртарске, ратарске и сточарске), а у складу са чланом 
59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се 
као најповољнија понуда СТЕВИЋ ЈОВЕ из Добриње за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке СТЕВИЋ ЈОВИ 
из  Добриње (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 
закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као дио кч 2673/1 по култури њива 3. 
класе, површине 100000 м2, дио кч 2673/1 по култури 
њива 3. класе, површине 44300 м2,  кч 2894 по култури 
њива 4. класе, површине 2600 м2, дио кч 2896 по кул-
тури њива 4. класе, површине 640 м2, дио кч 2673/1 по 
култури њива 3. класе, површине 38300 м2, дио кч 2894 
по култури њива 4. класе, површине 4220 м2 , дио кч 
2896 по култури њива 4. класе, површине 5000 м2 и дио 
кч 2898 по култури њива 4. класе, површине 2000 м2 
писане у пл број 131 за КО Гаревац општина Модрича, 
укупне површине 197060. 

Пољопривредно земљиште из претходног ста-
ва додјељује се у закуп ради обављања сточарске  
производње на период од 8 осам година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 
2673/1 чини парцелу број  8, парцеле означене као дио 
кч 2673/1, дио кч 2894, дио кч 2896 блок парцелу 1, а 
парцеле означене као дио кч 2673/1, дио кч 2894, дио кч 
2896, дио кч 2898 блок парцелу 2, све уписане у пл број 
131 КО Гаревац.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 1.965,59 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 1.618,59КМ, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.
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Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-30/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

33.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-31/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној   8. 7. 2014.  године, донoси 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ СТЕВИЋ 
СТОЈАНА  ИЗ КЛАДАРА ГОРЊИХ, 

ОПШТИНА МОДРИЧА, ЗА 
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, на 
подручју општине Модрича путем прибављања писа-
них понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године ра-
ди обављања пољопривредне производње (сточарске, 
повртарске, ратарске и сточарске), а у складу са чланом 
59. Закона о пољопривредном земљишту,   прихвата се 
као најповољнија понуда СТЕВИЋ СТОЈАНА из Кла-
дара Горњих за додјелу пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске које се налази на подручју 
општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1 ове одлуке СТЕВИЋ СТОЈАНУ 
из Кладара Горњих (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републи-
ке Српске означено као дио кч 2673/1 по култури њива 
3. класе, површине 38700  м2, дио кч 2673/2 по култури 
њива 4. класе, површине 12917 м2 , дио кч 2904/1 по кул-
тури њива 4. класе, површине 10.658 м2 ,дио кч 2894 по 
култури њива 4. класе, површине 2800 м2 ,дио кч 2899 по 
култури њива 4. класе, површине 490 м2, дио кч 2900 по 
култури њива 4. класе, површине 13750 м2  уписане у ПЛ 
број 131 за КО Гаревац општина Модрича,те дио кч 2888 
по култури њива 3 класе површине 13141 м2 и њива 2. 
класе површине 46159 м2 и дио кч 2888 по култури њива 
2 класе површине 54700 м2 уписане у ПЛ број 2038 за КО 
Гаревац укупне површине  193315 м2.

Пољопривредно земљиште из претходног става 
додјељује се у закуп ради обављања сточарске произ-
водње на период од 8 (осам) година, рачунајући од дана 
закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 
2673/1, дио кч 2673/2, дио кч 2904/1, дио кч 2894, дио 
кч 2899 и дио кч 2900 чини блок парцелу број  4, а дио 
кч 2888 парцелу број 12 и парцелу број 13 КО Гаревац.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 1.988,98 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од 1.814,57 KM, која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове Одлуке и на исту добијене саглас-
ности од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.
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Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-31/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.

34.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, 
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) члана 21. Правилника о 
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чла-
на 35. Статута општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 4/05, 3/08 и 3/13) и претходно 
прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-2307-32/14 
од 16.06.2014. године, Скупштина општине Модрича на 
16. сједници одржаној  8. 7. 2014. године, донoси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ЗИЛИЋ 
МЕХМЕДА ИЗ ТАРЕВАЦА  
ОПШТИНА МОДРИЧА,  ЗА 

НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољо-
привредног земљишта у својини Републике Српске, 
на подручју општине Модрича путем прибављања 
писаних понуда број: 02-33-53/13 од 20.11.2013. године 
ради обављања пољопривредне производње (сточар-
ске, повртарске, ратарске и воћарске), а у складу са 
чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, при-
хвата се као најповољнија понуда пољопривредног 
произвођача ЗИЛИЋ МЕХМЕДА из Траеваца  за 
додјелу пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске које се налази на подручју општине Модрича.

Члан 2.

У складу са чланом 1. ове одлуке ЗИЛИЋ МЕХМЕ-
ДУ из Тареваца (у даљем тексту: закупац) додјељује 
се у закуп пољопривредно земљиште у својини Репу-
блике Српске означено као кч 3040 по култури њива 
4 класе, површине 22210м2 и дио кч 3039 по култури 

њива 4. класе површине 55250 м2 , уписане у ПЛ број 
131 за КО Гаревац општина Модрича, укупне површи-
не 77460 м2 . Пољопривредно земљиште из претходног 
става додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 8 (осам) година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу.

Пољопривредно земљиште означено као  дио кч 3039 
и кч 3040 чини блок парцелу број 5 (БП 5) КО Гаревац.

Члан 3.

За коришћење пољопривредног земљишта из чла-
на 2. ове Одлуке, закупац је дужан да уредно плаћа 
годишњу закупнину у износу од 696,15 КМ.

Закупац је дужан прије закључивања Уговора о за-
купу, за прву годину закупа уплатити годишњу закуп-
нину у износу од  676,15KM која је умањена за износ 
укупно уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа се 
уплаћује тридесет (30) дана унапријед за наредну годи-
ну у пуном износу.

Члан 4.

На основу ове одлуке и на исту добијене сагласно-
сти од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Начелник општине Модрича ће 
закључити уговор о закупу пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврди-
ти права и обавезе између уговорних страна.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје 
да важи уколико се испуни било која од претпоставки на-
ведених у члановима 63 и 64. Закона о пољопривредном 
земљишту.

Члан 5.

Ако закупац одустане од закључивања понуђеног 
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

Члан 6.

Ако закупопримац у року петнаест (15) дана од дана 
пријема ове одлуке не потпише Уговор о закупу губи 
сва права утврђена овом одлуком.

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:   01-022-103-32/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:  9. јул 2014. године  Петар Гагулић, с. р.
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35.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извјештаја о поплавама 
у мају 2014. године са Елаборатом о процијењеним ште-
тама, на 5. посебној сједници одржаној 08.7.2014. годи-
не, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извјештај о поплавама у мају 2014. 

године са Елаборатом о процијењеним штетама.
2.  Ради ублажавања последица поплава и клизиш-

та и пружања помоћи поплављеним привредним 
субјектима, домаћинствима и правним лицима 
који су претрпјели штету, предузеће се следеће 
мјере:

-   извршити идентификација свих слободних пла-
цева у својини општине Модрича за изградњу 
стамбених објеката;

-   измијенити Одлука о комуналној накнади којом 
би обвезници накнаде били ослобођени плаћања 
накнаде у случају претрпљене штете од поплава;

-  извршити санација на свим оштећеним инфра-
структурним објектима по основу приоритета за 
локалну заједницу (школе, матични уреди и сл.);

-   извршити процјена угрожености стамбених обје-
ката угрожених од клизишта са предлогом мјера;

-   предузети превентивне мјере на чишћењу зат-
рпаних канала и ријечних корита, те спријечити 
евентуално будуће излијевање мањих водотока;

-   извршити набавка опреме и средстава за припадни-
ке специјализованих јединица цивилне заштите;

-   организовати јединице цивилне заштите опште 
намјене у свим мјесним заједницама;

-   формирати магацин материјално-техничких сред-
става и опреме за потребе структура цивилне за-
штите;

-   Општина Модрича да се обрати свим кредитори-
ма (ИРБ, Нова банка) захтјевом за пролонгирање 
отплате кредитних задужења на рок од 12 (два-
наест) мјесеци, чиме би се обезбиједила додатна 
средства у текућем периоду за санацију насталих 
штета на објектима комуналне инфраструктуре. 

3.  У циљу санације последица од поплава, код ре-
публичких органа покренути иницијативу за 
предузимање следећих мјера:

-   урадити пројекат за насип у насељу Добори;
-   извршити изградњу предметног насипа у складу 

са пројектом;
-   иницирати измјене закона којима би се омогућило 

да се пренос права својине на земљиштима  (пла-
цевима) на новим локацијама изврши без накна-
де лицима из насеља Добори и лицима којима су 
стамбени објекти уништени клизиштем, а који бу-
ду заинтересовани за пресељење домаћинства на 
нову локацију;

-   за поплављена домаћинства код изградње новог 
стамбеног објекта, а у циљу пресељења из плавног 
подручја, покренути иницијативу да се омогуће 
финансијске олакшице или ослобађање плаћања 
трошкова за издавање разних дозвола (накна-
де за уређење градског грађевинског земљишта, 
ренте, накнаде за претварање пољопривредног у 
грађевинско земљиште и др.),

-   измјена Закона о порезу на непокретности којим 
би било омогућено пореско ослобађање обвезни-
ка који су претрпјели штету од поплава;

-   измјена Закона о комуналним таксама којим би 
било омогућено ослобађање обвезника који су 
претрпјели штету од поплава;

-   разматрање могућности за ослобађање плаћања 
пореза на имовину за пољопривредно земљиште 
које се због девастирања услед поплава налази у 
статусу необрадивог;

-   урадити катастар клизишта и геолошка испити-
вања критичног терена;

-   обезбиједити подстицај за задржавање постојећих 
радних мјеста у поплављеним привредним 
субјектима;

-   одобравање грејс периода или пролонгирање пла-
ћања кредитних обавеза код комерцијалних и ИРБ 
банке;

-   обезбјеђивање повољнијих кредитних линија за на-
ставак или отварање нових пословних активности.

4.  У циљу стварања услова за реализацију закључака 
под тачкама 2. и 3, начелник општине Модрича са 
кабинетом треба да предузме следеће мјере и ак-
тивности:

-   у року од три (3) дана да утврди мјере и актив-
ности за реализацију тачке 2, мјере које се одно-
се на обавезе из надлежности Општине, односно, 
да оперативно разради наведене закључке ради 
њиховог ефикаснијег реализовања;

-   у року од пет (5) дана да поступи по тачки 3, да 
хитно иницира мјере које је потребно предузети 
према републичким органима;

-   у мјестима гдје савјети мјесних заједница или 
већи број грађана сматрају да нису квалитетно 
утврђене одређене чињенице и подаци, да изврши 
провјеру и поново одради потребни посао на ква-
литетан начин;

-   да убрза реализацију осталих мјера из одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите 
у систему заштите и спашавања на подручју оп-
штине;

-   да види могућност да у наредне двије (2) годи-
не по сваком расписаном конкурсу за попуну 
упражњених радних мјеста у Општини, јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Оп-
штина, поред услова предвиђених конкурсом, да 
се као услов у конкурсу наведе да предност при 
запошљавању имају лица са поплављених подручја 
општине Модрича;
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-   да на првој наредној сједници Скупштине општи-

не Модрича поднесе Извјештај Скупштини оп-
штине о реализацији усвојених мјера.

5.  Скупштина општине Модрича ће континуирано 
пратити реализацију мјера и активности свих оп-
штинских служби на санацији последица од по-
плава на подручју општине Модрича,

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-98/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.7.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

36.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Извода из записника 
са 15. сједнице, Скупштина општине Модрича на 16. 
сједници одржаној 08.07.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Извод из записника са 15. сједнице 

Скупштине општине Модрича без примједби.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 99/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.07.2014. године Петар Гагулић, с.р.

 
37.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича 

(«Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 3/08 
и 3/13), а након разматрања Информације о рализацији 
закључака са 15. сједнице, Скупштина општине Модрича 
на 16. сједници одржаној 08.07.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о рализацији закључака 

са 15. сједнице Скупштине општине Модрича  без 
примједби.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 100/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2014. године  Петар Гагулић,с.р.

38.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлога одлуке о 
приступању изради дијела Регулационог плана „Мо-
дрича 2“, Скупштина општине Модрича на 16. сједници 
одржаној 08.07.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Приједлог одлуке о  приступању из-

ради дијела Регулационог плана „Модрича 2“.
2.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеном  гласнику  општине  
Модрича».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 101-1/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2014. године Петар Гагулић, с.р.
  

39.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлога одлуке о 
именовању Савјета за праћење израде дијела Регулаци-
оног плана „Модрича 2“ , Скупштина општине Модрича 
на 16. сједници одржаној 08.07.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Приједлог одлуке о  именовању 

Савјета за праћење израде дијела Регулационог 
плана  „Модрича 2“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022-102-1/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2014. године  Петар Гагулић, с.р.

40.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Приједлога одлука 
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича, Скупшти-
на општине Модрича на 16. сједници одржаној 08.07.2014. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихватају се Приједлози одлука о избору 

најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољо-
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привредног земљишта у својини Републике Српске 
које се налази на подручју општине Модрича уз 
сљедећу иницијативу:

-   да се учине напори како би се додатно обезбиједиле 
веће површине пољопривредног земљишта ради 
додјеле у закуп путем лицитације

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 103/14      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.07.2014. године Петар Гагулић,с.р.

41.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модри-

ча («Службени гласник општине Модрича», број: 4/05, 
3/08 и 3/13), а након разматрања Информацијe о раду 
друштвених организација и удружења грађана у 2013. 
години, Скупштина општине Модрича на 16. сједници 
одржаној 08.07.2014. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.  Прихвата се Информација о раду друштвених 

организација и удружења грађана у 2013. години 
уз сљедећи приједлог:

 -   обзиром да велики број организација и удружења 
није доставило своје извјештаје о раду предлаже 
се да у наредном периоду општина Модрича не 
финансира оне организације и удружења које своје 
извјештаје не буду благовремено достављали.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:    01-022- 104/14     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 09.07.2014. године Петар Гагулић, с.р.
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“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


