
1.
На основу члана 31. и члана 35. Закона о буџетском 

систему Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске», број: 121/12 и 52/14) и члана 35. 
Статута општине Модрича («Службени гласник општине 
Модрича», број 7/14), Скупштина  општине Модрича на 
27. сједници одржаној дана 28.12.2015. године,  донoси

О  Д  Л  У  К  У 
о ребалансу

буџета општине Mодрича 
за 2015. годину

Члан 1.

Овом одлуком врши се измјена и допуна Одлуке о 
буџету општине Модрича за 2015. годину број: 01-
022-157/14 од 29.12.2014. године («Службени гласник 
општине Модрича», број: 12/14 ) и то приходовне и 
расходовне стране по економској, организационој и 
функционалној класификацији, како слиједи:

Службени гласник
ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Година XXIII  - Број 8

31. децембар

2015. године

МОДРИЧА

Аконтациона претплата за 2015. годину износи 
50,00 КМ

Жиро-рачун:
КМ   562-011-00002348-90

Тел/факс: 053/810-185

I АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНИЈСКУ ИМОВИНУ 516.500 868.500 168

2.Издаци за нефинансијску имовину
511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 340.000 460.000 135

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката

50.000 314.600 629

511300 издаци за набавку постројења и опреме 126.500 91.900 73
511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 0 2.000

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину 516.500 868.500 168

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 8.456.000 9.097.300 108
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број:  01-022-160/15                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум :28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.

2.
На основу члана 39. став 4. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12 и 52/14) и члана 35. 
Статута општине Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/14), Скупштина општине Модрича на 
27. сједници одржаној дана  28.12.2015. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У
о извршењу ребаланса буџета 

општине Модрича за 2015. годину

Члан 1.

1) Овом одлуком се прописује начин извршења  
Ребаланса буџета општине Модрича за 2015. годину (у 
даљем тексту: буџет).

2) Ова одлука ће се спроводити у сагласности 
са Законом о буџетском систему Републике Српске, 
Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске), Законом о трезору,  Законом о инвестирању 
јавних средстава и осталим законима којима се уређују 
ове области.

3) Све одлуке које се односе на буџет морају бити у 
складу са овом Одлуком.

4) Ова одлука се односи на кориснике буџета.

Члан 2.

Укупни издаци буџетских корисника, укључујући 
и издатке за отплату дуга, распоређују се у складу са 
Одлуком о усвајању ребаланса буџета општине Модрича 
за 2015. годину.

Члан 3.

1) Приходи буџета утврђени су чл. 9. и чл. 11. 
Закона о буџетском систему Републике Српске. 

2) Буџетски корисници могу у складу са чланом 

11. Закона о буџетском систему Републике Српске 
користити приходе од донација у износу од 100 %.

3) Буџетски корисници могу у складу са чланом 
11. Закона о буџетском систему Републике Српске, 
користити властите приходе у 100%-тном износу.

4) Властити приходи из ст. 2. и 3. овог 
члана морају се наплаћивати и распоређивати 
преко система Јединственог рачуна трезора.

Члан 4.

- Буџетски издаци су:
- Буџетски расходи
- Издаци за нефинансијску имовину
- Издаци за финансијску имовину
- Издаци за отплату дугова

Члан 5.

1) Одјељење за финансије управља и контролише 
прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном 
буџету.

2) Коришћење средстава за капитална улагања ( 
за износе улагања преко 6.000 КМ) може се вршити 
по добијању сагласности Начелника општине, а прије 
спровођења процедура јавне набавке. 

Члан 6.

Корисници буџетских средстава дужни 
су да средства утврђена у буџету користе 
руководећи се начелима рационалности и штедње.

Члан 7.

1) Буџетски корисници су обавезни да пет дана прије 
почетка мјесеца доставе план расхода за наредни мјесец 
који мора бити у складу са усвојеним буџетом.

2) Одјељење за финансије, на основу процјене 
остварења буџетских средстава, може да изврши 
корекције достављених мјесечних планова расхода и о 
томе извјештава буџетске кориснике, најкасније до 05. у 
текућем мјесецу. 

3) Укупан износ свих мјесечних планова расхода сваког 
буџетског корисника може бити мањи или једнак износу 
усвојеног ребаланса буџета за сваког буџетског корисника.
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4) Одјељење за финансије врши пренос средстава за 

измирење обавеза по основу буџетских расхода из члана 
4. ове одлуке искључиво на основу образаца прописаних 
за трезорско пословање буџетских корисника.

Члан 8.

1) Прерасподјела средстава у оквиру буџетског 
корисника између расхода и издатака за нефинансијску  
имовину, финансијску имовину и отплату дугова врши 
се на основу рјешења Начелника општине.

2) Прерасподјела средстава у оквиру буџетског 
корисника  врши се на основу рјешења Начелника 
општине:

а) у оквиру расхода  
б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину и
в) у оквиру издатака за финансијску имовину и 

отплату дугова
3) Изузетно од става 2. овог члана, не може се вршити 

прерасподјела буџетских средстава на расходе за лична 
примања.  

Члан 9.

1) Одјељење за финансије врши пренос средстава 
за измирење обавеза по основу буџетских издатака из 
члана 4. ове одлуке на основу образаца прописаних за 
трезорско пословање буџетских корисника које сачињава 
и за које је одговоран буџетски корисник.

2) Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање 
буџетских корисника морају бити сачињени на основу 
вјеродостојних књиговодствених исправа.

3) Исправама из става 2. овог члана сматрају се:
обрачунске листе плата и накнада,
предрачуни и уговори,
рачуни за набавку средстава, материјала, робе и 

услуга,
одлуке и рјешења надлежних органа из којих 

проистичу финансијске обавезе и
остале књиговодствене исправе 

Члан 10.

За вјеродостојан унос података у рачуноводствени 
систем, помоћне књиге и главну књигу трезора, одговара 
одговорно лице за буџетске кориснике у Одјељењу за 
финансије.

Члан 11.

1) Начелник општине може на приједлог начелника 
Одјељења за финансије средства распоређена 
ребалансом буџета прераспоређивати у оквиру одјељења 
административне службе.

2) Уколико се не може извршити прерасподјела 
средстава према ставу 1. овог члана, Начелник 
општине може на приједлог начелника Одјељења за 
финансије средства распоређена ребалансом буџета 
прераспоређивати између одјељења административне 
службе и то до 10 % укупно усвојених средстава 
одјељења којем се средства умањују.

3) Начелник општине је обавезан да у оквиру 
извјештаја о извршењу буџета општине Модрича 
Скупштину општине извјештава о извршеној 
прерасподјели средстава из члана 8. и члана 11. став 1. 
и 2.

Члан 12.

1) Распоред средстава буџетске резерве врши се 
у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске.

2) Средства буџетске резерве користе се на основу 
акта Начелника општине. 

3) Начелник општине је обавезан да полугодишње и 
годишње извјештава Скупштину општине о кориштењу 
средстава буџетске резерве.

Члан 13.

1) Исплата плата и осталих личних примања 
буџетских корисника врши се преносом средстава са 
Јединственог рачуна трезора (у даљем тексту: ЈРТ) на 
текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама или 
другим овлашћеним организацијама за платни промет.

2) Буџетски корисници  су дужни да прописани 
образац за трезорско пословање за лична примања 
доставе Одјељењу за финансије до 05. у мјесецу за 
претходни мјесец.

Члан 14.

1) Обавезе по основу расхода Буџета ће се извршавати 
према сљедећим приоритетима:

Средства по основу отплате кредита, у износима који 
су доспјели за плаћање

Средства за порезе и доприносе за нето плате и 
остала лична примања

Средства за нето плате
Средства за социјалну заштиту
Поврат јавних прихода на основу аката надлежних 

органа
Средства за остала лична примања
Средства за обавезе према добављачима за робу, 

материјал и услуге
Средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање
Средства за остале обавезе
2) Одјељење за финансије утрвђује термински 

мјесечни план потрошње из става 1. овог члана.

Члан 15.

Посебни приходи – накнаде по разним основама, 
наплаћени по посебним законима и општинским 
одлукама, усмјераваће се и трошити намјенски у складу 
са одобреним буџетом.

Члан 16.

Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке 
роба, материјала и вршења услуга придржавају Закона о 



Број 8 - Страна  17Четвртак, 31. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА
јавним набавкама Босне и Херцеговине, као и процедура 
о обавезној примјени модула набавки, прописаних 
Правилником о процедури вођења помоћних књига. 

Члан 17.

1) У случају да ова одлука садржи другачија рјешења 
у односу на друге одлуке Општине Модрича, у предмету 
извршења буџета  примјењиваће се одредбе ове одлуке.

2) Уколико су другим одлукама прописани новчани 
издаци из буџета који се разликују од планираних износа 
по овој одлуци или по Одлуци о усвајању ребаланса 
буџета општине Модрича за 2015. годину, примјењују се 
одредбе и планирани износи утврђени овом одлуком и 
Одлуком о усвајању ребаланса буџета општине Модрича 
за 2015. годину.

Члан 18.

Новчаном казном од 200 до 1.000 КМ казниће се за 
прекршај одговорно лице у буџетском кориснику ако:

а) приходе буџета не обрачуна, не књижи и не уплати 
на одговарајући рачун и у прописаном року (члан 3.),

б) властите приходе користи супротно одредбама 
члана 3. ове одлуке,

в) користи средства за капитална улагања и текуће 
помоћи без добијања сагласности Начелника општине 
на план утрошка тих средстава или прије спровођења 
процедуре прописане Законом о јавним набавкама (члан 
5.)

г) новчана средства буџетског корисника не користи 
руководећи се начелима рационалности и штедње (члан 
6.)

д) сачини обрасце за трезорско пословање буџетских 
корисника на основу невјеродостојних књиговодствених 
исправа или непостојећих пословних промјена (члан 9.)

ђ) исплату плата и осталих личних примања не врши 
на текуће рачуне запослених (члан 13.)

и) се у поступку набавке робе, материјала и услуга не 
придржава процедура из модула набавки (члан 16.)

Члан 19.

Новчаном казном од 200 до 1.000 КМ казниће се за 
прекршај одговорно лице у Одјељењу за финансије ако:

а) Не унесе вјеродостојне податке у рачуноводствени 
систем, односно помоћне и главну књигу трезора (члан 
10.)

б) Буџет не извршава у складу са чланом 14. ове 
одлуке

Члан 20.

На приједлог начелника Одјељења за финансије, 
Начелник општине одлучује о изрицању казне настале 
прекршајем из члана 18. и 19. ове одлуке.

Члан 21.

Контрола намјенског кориштења и утрошка 
буџетских средстава, као и поступања корисника 
буџетских средстава врши се у складу са одредбама 
Закона о буџетском систему Републике Српске.

Члан 22.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-161/15                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                       
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.                                    
                                                              

3.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 7/14) и сходно 
одредбама Меморандума о сарадњи број: 02-014-57/15 
од 23.09.2015. године закљученог између Општине 
Модрича и УГ „Будућност“ Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 27. сједници одржаној дана 
28.12.2015. године,  д о н о с и

О Д Л У К У
о приступању изради 

Локалног акционог плана за дјецу 
у општини Модрича 

за средњорочни период

Члан 1.

Приступа се изради Локалног акционог плана за дјецу 
у општини Модрича за средњорочни (петогодишњи) 
период.

Члан 2.

Израда Локалног акционог плана за дјецу у општини 
Модрича дефинисана је у Меморандуму о сарадњи 
број: 02-014-57/15 од 23.09.2015. године закљученог 
између Општине Модрича и УГ „Будућност“ Модрича у 
оквиру пројекта „Инвестирање за дјецу“ којег подржава 
организација Save the Children.

Члан 3.

За потребе израде Локалног акционог плана 
именована је Радна група за израду Локалног акционог 
плана рјешењем број: 02-014-57-2/15 од 28.10.2015. 
године.
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Задатак Радне групе је да: прикупи податке о 

потребама дјеце у општини Модрича које треба да буду 
уврштене у Локални акциони план, остварује циљеве, 
принципе и активности из Меморандума, као и остале 
активности у оквиру пројекта „Инвестирање за дјецу“ 
које су битне за израду Плана.

Члан 4.

Рок за израду нацрта Локални акциони план за дјецу 
је 31.03.2016. године.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
                                                                                                 
Број:   01-022-165/15                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.

4.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 27. сједници одржаној 
28.12.2015. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о поништењу Јавног огласа за 

именовање члана 
Општинске изборне комисије 

Модрича - из реда хрватског народа

Члан 1.

Поништава се Јавни оглас за избор и именовање 
члана Општинске изборне комисије Модрича - из реда 
хрватског народа, број: 01-022-115-1/15 од 28.09.2015. 
године, објављен у дневном листу „Пресс РС“ 15.10.2015. 
године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, 
број: 86/15 од 21.10.2015. године.
            

Члан 2.

        Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине Модрича”, 
дневном листу „Пресс РС“ и у „Службеном гласнику 
Републике Српске“.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-162/15                                ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                  Петар Гагулић, с.р.

5.
На основу члана 2.2., 2.3., 2.12., и 2.14. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 , 
32/10, 8/13 и 7/14), члана 7. став 1. тачка а) Упутства о 
утврђивању квалификација, броја и именовању чланова  
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 9/10, 37/10 
и 74/11) и члана 35. и 77. Статута општине Модрича 
(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), те у 
складу са Рјешењем Централне изборне комисије Босне 
и Херцеговине број: 06-1-07-1-1228/15 од 03.12.2015. 
године, Скупштина општине Модрича на 27. сједници 
одржаној 28.12.2015. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о поништењу Одлуке 
о именовању члана 

Општинске изборне комисије 
Модрича - из реда хрватског народа

Члан 1.

Поништава се Одлука о именовању члана Општинске 
изборне комисије Модрича - из реда хрватског народа, 
број: 01-022-141/15 од 18.11.2015. године, објављена у 
Службеном гласнику општине Модрича , број: 6/15 .

            
Члан 2.

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

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  МОДРИЧА

Број: 01-022-163/15                                ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.
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6.
 На основу члана 2.2., 2.3., 2.12., и 2.14. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 
, 32/10, 8/13 и 7/14), члана 7. став 1. тачка а) Упутства 
о утврђивању квалификација, броја и именовању 
чланова  изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 
9/10, 37/10 и 74/11) и члана 35. и 77. Статута општине 
Модрича  („Службени гласник општине Модрича“, број 
7/14), Скупштина општине Модрича је на 27. сједници 
одржаној дана 28.12.2015. године, д о н о с и  

О Д Л У К У
о објављивању  јавног огласа за 

именовање  члана 
Општинске изборне комисије 

Модрича 

І
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за именовање 

члана Општинске изборне  комисије Модрича.
Састав изборне комисије је мултиетнички тако 

да одражава заступљеност конститутивних народа, 
укључујући и остале, у изборној јединици за коју се 
орган, надлежан за спровођење избора оснива, водећи 
рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном 
на државном нивоу.

Састав Општинске изборне комисије ће одражавати 
равноправну заступљеност полова.

Надлежност Општинске изборне комисије утврђена 
је одредбама члана 2.13. Изборног закона БиХ и 
одговарајућим подзаконским прописима.

ІІ

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

- да је лице са правом гласа – лице старије од 18 
година,

- да је лице са одговарајућом стручном спремом и 
искуством у спровођењу избора.

Кандидат не може бити лице:

- које се не може кандидовати у смислу члана 1.6., 
1.7. и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине,

- које је члан највишег извршнополитичког органа 
политичке странке или коалиције,

- које је носилац изабраног мандата или је 
члан извршног органа власти, осим у случајевима 
предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона,

- које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
- којем је изречена казна за радњу која представља 

тежу повреду изборних закона или прописа за коју 
је лично одговорно, у посљедње 4 (четири) године 
рачунајући од дана правоснажности одлуке,

- које је заступник, односно пуномоћник субјекта који 

учествује на изборима, нити лице које је правоснажном 
судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од 
шест мјесеци или дуже.

 Посебни услови:

а)  да има пребивалиште у општини Модрича,
б) да има завршен правни факултет, односно VII/1 

степен стручне спреме друштвеног смјера или завршену 
вишу школу, односно VI/1 степен стручне спреме 
друштвеног смјера,

ц) да посједује искуство у спровођењу избора.

Изузетно од одредбе овог става тачка б), члан изборне 
комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне 
спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду 
изборне комисије у трајању од најмање двије године од 
ступања на снагу Изборног закона Босне и Херцеговине.

Изузетно од одредбе овог става тачка ц), члан изборне 
комисије може бити лице које има завршен правни 
факултет, односно VII/1 степен стручне спреме.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева 
се:

а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ у 

спровођењу избора и
д) објава стручних и научних радова из области 

избора.

Мандат

Члану Општинске изборне комисије мандат траје 7 
(седам) година и тече од давања сагласности Централне 
изборне комисије БиХ на одлуку о именовању члана 
Општинске изборне комисије, донијету од стране 
Скупштине општине.

Статус

Члан Општинске изборне комисије не заснива радни 
однос.

Члан Општинске изборне комисије има право 
на сталну мјесечну накнаду за свој рад у складу са 
одредбама закона и одлуке Скупштине општине.

III

   Оглас из тачке I ове Одлуке објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Пресс 
РС“.

 Јавни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана 
објављивања у гласилима из става 1.ове тачке.
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ІV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-164/15                               ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015.године                  Петар Гагулић, с.р.                                                                                              
                                                                                                                                               

7.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(„Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 27. сједници одржаној 
28.12.2015. године, д о н о с и

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

о разрјешењу дужности члана 
Савјетa за урбанистичко планирање, 

грађење и стамбено- комуналне 
дјелатности

I

Јово Станковић из Скугрића, разрјешава се дужности 
члана Савјета за урбанистичко планирање, грађење и 
стамбено- комуналне дјелатности у Скупштини општине 
Модрича.

II

Разрјешење се врши са 28.12.2015. године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111- 60/15                               ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:   28.12.2015. године               Петар Гагулић, с.р.

8.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(„Службени гласник општине Модрича“, број: 7/14), 
Скупштина општине Модрича на 27. сједници одржаној 
28.12.2015. године, д о н о с и

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

урбанистичко планирање, грађење и 
стамбено- комуналне дјелатности

I

За члана Савјета за урбанистичко планирање, грађење 
и стамбено- комуналне дјелатности у Скупштини 
општине Модрича, бира се Јован Симеуновић из 
Модриче

II

Избор се врши са 28.12.2015.године.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-111- 61/15                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.

9.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Извода из записника са 26. сједнице, 
Скупштина општине Модрича на 27. сједници одржаној 
28.12.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Извод из записника са 26. сједнице 
Скупштине општине Модрича, те да се исти коригује у 
складу са датим примједбама.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 159/15                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.
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10.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Приједлога одлуке о ребалансу буџета 
општине Модрича за 2015. годину, Скупштина општине 
Модрича на 27. сједници одржаној 28.12.2015. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Приједлог одлуке о ребалансу буџета 
општине Модрича за 2015. годину у сљедеће:

- пребачај у наплати буџетских средстава условљава 
потребу уравнотежења буџетске потрошње;

-повећани прилив средстава обавезује што 
сврсисходнију утрошњу додатних средстава у циљу 
потпунијег задовољења потреба локалне заједнице.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 160-1/15                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.

11.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), 
а након разматрања Информације о стању и положају 
пензионера на подручју општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 27. сједници одржаној 28.12.2015. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о стању и положају 
пензионера на подручју општине Модрича уз 
сљедеће: 

- да се код Владе Републике Српске покрене 
иницијатива за реформу пензионог система.

          
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Модрича”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 167/15                               ПРЕДСЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.

12.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Информације о реализацији Програма 
омладинске политике у 2015. години, Скупштина 
општине Модрича на 27. сједници одржаној 28.12.2015. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Информација о реализацији Програма 
омладинске политике у 2015. години уз сљедеће: 

- ако постоји могућност да се повећају новчана 
издвајања Удружењу за помоћ ментално недовољно 
развијеним лицима како би Дневни центар за дјецу с 
посебним потребама могао нормално функционисати;
          

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 168/15                               ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.

13.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), а 
након разматрања Плана и програма рада ЈУ „Културно 
спортски центар“ Модрича за 2016. годину, Скупштина 
општине Модрича на 27. сједници одржаној 28.12.2015. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се План и програм рада ЈУ „Културно 
спортски центар“ Модрича за 2016. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 169/15                               ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                  Петар Гагулић, с.р.
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14.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), 
а након разматрања Програма рада ЈУ Центар за 
социјални рад Модрича за 2016. годину, Скупштина 
општине Модрича на 27. сједници одржаној 28.12.2015. 
године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Програм рада ЈУ Центар за 
социјални рад Модрича за 2016. годину уз сљедеће:

- да општина Модрича, преко Центра за социјални 
рад обезбиједи несметани рад Дневног центра за лица 
са посебним потребама те да обезбиједи кадровску 
подршку;

- потребно је да Удружење за ментално недовољно 
развијена лица потпише уговор са Центром за социјални 
рад, како би се обезбиједиле све правне претпоставке за 
несметану подршку општине Модрича, Центру;

- потребна новчана средства обезбиједиће начелник 
општине из буџетске резерве.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 170/15                               ПРЕДСЈЕДНИК                    
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.

15.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), 
а након разматрања Програма рада Туристичке 
организације општине Модрича за 2016. годину, 
Скупштина општине Модрича на 27. сједници одржаној 
28.12.2015. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Програм рада Туристичке организације 
општине Модрича за 2016. годину. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 171/15                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                Петар Гагулић, с.р.

16.
На основу члана 35. и 77. Статута општине Модрича 

(“Службени гласник општине Модрича”, број: 7/14), 
а након разматрања Плана рада ЈП „Српски културни 
центар“ Модрича за 2016. годину, Скупштина општине 
Модрича на 27. сједници одржаној 28.12.2015. године, 
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се План рада ЈП „Српски културни 
центар“ Модрича за 2016. годину.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022- 172/15                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.12.2015. године                 Петар Гагулић, с.р.
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II АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 43. став 1. тачка 18. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 56. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број 
7/14), Начелник општине Модрича доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању Тима за 

имплементацију пројекта 
„ЈАБУЧИК“

Члан 1.

У складу са одобреним Пројектним приједлогом 
општине Модрича број 07-75-1/15 од 07.10.2015. године 
за додјелу средстава из Финансијског механизма за 
финансирање пројеката интегрисаног и одрживог 
локалног развоја у Републици Српској именује се Тим 
за имплементацију пројекта „ЈАБУЧИК“ у саставу:

1. Слободан Милојевић, координатор Тима, задужен 
за вођење процеса имплементације и депоновање 
комплетне документације пројекта 

2. Љиљана Станковић, задужена за праћење 
финансијског дијела пројекта

3. Нада Милојевић, задужена за поступак јавних 
набавки 

4. Мустафа Мустајбеговић, задужен за едукације и 
пропаганду и

5. Сида Томић, задужена за оперативне активности 
и рад са породичним пољопривредним газдинствима 
(ППГ).

Члан 2.

Задатак чланова тима је да у складу са датим 
задужењима и обавезама и одговорностима Општине 
Модрича  преузетим потписивањем Уговора о додјели 
средстава Финансијског механизма за финансирање 
пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 
у Републици Српској у потпуности спроведу Пројекат 
и реализују све активности планиране Пројектним 
приједлогом  и произашле из потписаног Уговора.

Члан 3.

Мандат именованим члановима тима траје 
до завршетка имплементације пројекта  односно 
реализације активности везаних за пројекат „ЈАБУЧИК“ 
и реализације Уговора.

Члан 4.

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 02-014-85-1/15                               НАЧЕЛНИК
Датум: 30.12.2015. године                Младен Крекић, с.р.

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

1.

ОГЛАС 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 
на основу рјешења број  05/8-372-43/15 од     17.12.2015.               
године, извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу број        
01-31 упис промјене лица овлашћеног за заступање  
ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, 
ул. Светосавска бб „ИНГ“ – 1 фаза,  са сљедећим 
подацима:

Лице овлашћено за заступање је ВАСИЉЕВИЋ 
ЗОРИЦА, предсједник Управног одбора, који заступа 
заједницу самостално и без ограничења.

Ранији заступник ЦВИЈАНОВИЋ СЛАВКО 
,предсједник Управног одбора Заједнице , брише се из 
Регистра.

Број:   05/8-372-43/15
Дана: 17.12.2015.  године
                                              Службено лице органа
                                      Јован Мишић, дипл.инж.грађ. с.р.



“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;

Видовданска бр. 1
- излази по потреби;

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

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