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109. Закључак о прихватању Информације о 
епизотиолошкој ситуацији на подручју 
општине Модрича.......................................1/22 
 
110. Закључак о прихватању Информације о 
реализацији Програма омладинске политике 
у 2016. години .............................................1/22 
 
111. Закључак о прихварању Информације о 
раду Републичке управе за геодетске и 
имовинско - правне послове Подручна 
јединица Модрича за 2016. годину............1/22 
 
112. Закључак  о усвајању Извода из 
записника  са  5.  редовне  сједнице  
Скупштина општине Модрича...................2/10 
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Рег. бр.     Бр./стр 
 
113. Закључак број 01-022-36-1/17............2/10 
 
114. ЗАКЉУЧАК број 01-022-39-1/17 ......2/11 
 
115. Закључак о усвајању Нацрта Статута 
општине Модрича.......................................2/11 
 
116. Закључак о прихватању иницијативе за 
измјену Регулационог плана „Модрича 2“ на 
к.ч. бр. 1165/8, к.ч. бр. 3142/55 и к.ч. 
бр.3183/1 за к.о. Модрича...........................2/12 
 
117. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији програма капиталних улагања  у 
2016. години.................................................2/12 
 
118. Закључак о усвајању Програма 
капиталних улагања за 2017. годину ......2/12 
 
119. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и 
дијеловању Цивилне заштите у 2016. 
години...........................................................2/15 
 
120. Закључак о прихватању Информације о 
односима  са  јавношћу   и   информисању 
грађана ..........................................................2/15 
 
121. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 6. редовне сједнице Скупштина 
општине Модрича.........................................3/8 
 
122. Закључак о прихватању Извјештаја о 
раду Начелника општине за 2016. 
годину.............................................................3/8 
 
123. Закључак о усвајању Извјештаја о 
годишњем утрошку намјенских средстава од  
накнаде по основу продаје шумских дрвних 
сортимената за 2016. годину .....................3/8 
 
124. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Комуналне полиције за 2016. годину......... 3/9 
 
 
 
 
 

Рег. бр.     Бр./стр 
 
125. Закључак о усвајању Извјештаја о 
рјешавању предмета у управном поступку у 
2016. години...................................................3/9 
 
126. Закључак о прихватању Информације о 
стању и положају лица са посебним 
потребама у 2016. години.............................3/9 
 
127. Закључак о усвајању Извјештај о раду 
Територијалне ватрогасне јединице Модрича 
за 2016. годину...............................................3/9 
 
128. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“ за 2017. 
годину...........................................................3/10 
 
129. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
ЈУ Центар за социјални рад Модрича за 2016. 
годину...........................................................3/10 
 
130. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ 
Центар за социјални рад Модрича за 2017. 
годину...........................................................3/10 
 
131. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
ЈУ Туристичка организација „Модрича“ за 
2016.годину..................................................3/10 
 
132. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“ за 2017. 
годину...........................................................3/11 
 
133.Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
ЈЗУ„Апотека“ Модрича за 2016. годину...3/11 
 
134. Закључак  о  усвајању  Програма  рада  
ЈЗУ„Апотека“ Модрича за 2017. 
годину...........................................................3/11 
 
135. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
ЈУ „Културно-спортски центар“ Модрича за 
2016. годину.................................................3/11 
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Рег. бр.     Бр./стр 
 
136. Закључак  о  усвајању  Програма  рада  
ЈУ „Културно-спортски центар“ Модрича за 
2017. годину.................................................3/12 
 
137. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ за 
2016. годину.................................................3/12 
 
138. Закључак  о  усвајању  Програма  рада  
ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ за 
2017. годину.................................................3/12 
 
139. Закључак о прихбатању Информације о 
стању јавне безбједности на подручју 
општине Модрича у 2016. години.............3/12 
 
140. Закључак о прихватању Информације о 
стању безбједности саобраћаја на подручју 
општине Модрича у 2016. години.............3/13 
 
141. Закључак број:01-022-99/17 .................4/8 
 
142. Закључак број:01-022-101/17 ...............4/8 
 
143. Закључак број 01-022-103/17................4/9 
 
144. Закључак број:01-022-104/17................4/9 
 
145. Закључак о прихватању иницијативе за 
Измјену регулационог плана „Предузетничка 
зона“................................................................4/9 
 
146.Закључак број:01-022-110/17 ..............4/10 
 
147. Закључак број:01-022-111/17..............4/10 
  
148. Закључак број:01-022-112/17..............4/10 
149. Закључак број:01-022-113/17..............4/11 

150. Закључак број:01-022-114/17..............4/11 

151. Закључак број:01-022-115/17..............4/11 

152. Закључак број:01-022-116/17..............4/12 
 

 

Рег. бр.     Бр./стр 

153. Закључак број:01-022-117/17..............4/12 

154. Закључак број:01-022-118/17..............4/12 
155. Закључак број:01-022-119/17..............4/12 
 
156. Закључак број:01-022-120/17..............4/13 
 
157. Закључак о усвајању Извода из 
записника......................................................6/52 
 
158. Закључак о прихватању Информације о 
раду друштвених организација и удружења 
грађана у 2016. години................................6/52 
 
159. Закључак.................................................7/8 
 
160. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 9. редовне сједнице Скупштина 
општине Модрича.......................................7/10 
 
161. Закључак о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета за период од 01.01. до 
30.06.2017. године.......................................7/10 
 
162. Закључак о усвајању Извјештаја о 
кориштењу буџетске резерве за период од 
01.01. - 30.06.2017. године..........................7/11 
 
163. Закључак о прихватању Информације о 
стипендирању студената.............................7/11 
 
164. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
ЈПУ „Наша радост“ Модрича за школску 
2016/2017. годину........................................7/11 
 
165. Закључак о усвајању Програма рада ЈПУ 
„Наша радост“ Модрича за радну 2017/2018. 
годину...........................................................7/11 
 
166. Закључак број: 01-022-58/17.................8/1 
 
167. Закључакброј: 01-022-185/17..............9/21 
 
168. Закључак број: 01-022-191/17.............9/21 
 
169. Закључак о усвајању Нацрта буџета 
општине Модрича за 2018. годину............10/1 
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Рег. бр.     Бр./стр 
 
170. Закључак број: 01-022-200-2/17.......10/14 
 
171. Закључак број: 01-022-198/17..........10/17 
 
172. Закључак број: 01-022-202/17...........10/17 
 
173. Закључак број: 01-022-210/17...........11/34 
 
174. Закључак број: 01-022-217/17...........11/35 
 
175. Закључак број: 01-022-218/17...........11/35 
 
176. Закључак број: 01-022-219/17...........11/35 
 

-  ОСТАЛИ АКТИ  - 
 

177. Програм рада Скупштине општине 
Модрича за 2017. годину..............................1/1 
 
178. СТАТУТ ОПШТИНЕ МОДРИЧА.......5/1 
 
179. ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ МОДРИЧА................................6/1 
 
180. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
МОДРИЧА 2017-2026. ГОДИНА................8/2 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

--   ОДЛУКЕ  -- 
 

181. Одлука о доношењу плана јавних 
набавки  Општине Модрича за 2017. 
годину...........................................................3/13 
 
182. Одлука о давању сагласности на измјене 
и допуне Статутa Јавне установе Културно-
спортски центар Модрича..........................5/40 
 
183. Одлука о давању сагласности на Измјене 
и допуне Статута Јавне предшколске 
установе „Наша радост“ Модрича.............7/12 
 
184. Одлука о одобравању средстава за 
исплату накнаде за набавку уџбеника.......7/12 

 
Рег. бр.     Бр./стр 
 
185. Одлука о давању сагласности на Одлуку 
о утврђивању цијене услуга за боравак дјеце 
у ЈПУ „Наша радост“ Модрича..................7/12 
 
186. Одлукуо давању сагласности наОдлуку о 
допуни Статутa Јавнеустанове Центар за 
социјални рад Модрича..............................9/22 
 
187. Одлука о давању сагласности на Одлуку 
о измјенама и допунама Статута Јавне 
установе Центар за социјални рад...........10/18 
 
188. Одлука о усвајању Плана интегритета 
општине Модрича.....................................10/18 
 
189. Одлука о давању сагласности на Статут 
Јавне здравстевене установе „АПОТЕКА“ 
Модрича......................................................11/36 
 

--  РЈЕШЕЊА  -- 
 

190. Рјешење о бројчаним ознакама које ће се 
примјењивати   у   органима    Општине 
Модрича........................................................1/24 
 
191. Рјешење о именовању Радне групе и 
координатора за израду Акционог плана 
енергетске ефикасности (АПЕЕ)................5/38 
 
192. Рјешење о именовању менаџера 
интегритета општине Модрича................10/53 
 

--   ОСТАЛИ АКТИ   -- 
 

193. Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Модрича...........................................2/16 
 
194. Извјештај о стању дуга и гаранција, на 
дан 31.12.2016. године................................2/18 
 
195. План јавних набавки Општине Модрича 
за 2017. годину.............................................3/14 
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Рег. бр.     Бр./стр 
 
196. Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Модрича......................5/36 
 
197. Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Модрича...........................................9/22 
 
198. План интегритета општине Модрича 
.....................................................................10/18 
 
199. Упутство омпоступању са пријавом 
корупције и обезбјеђењу заштите лица која 
пријављују корупцију у општинској управи  
модрича.........................................................12/1 
 
200.Образац: Пријава корупције................12/8 
 
 

АКТИ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕОПШТИНЕ  

 
201. Исправка...............................................3/19 
 
202. Исправка закључка број: 07/1-022-200-
3/17..............................................................11/36 
 
 
АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ; СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 

ЕКОЛОГИЈУ 
 
203. Оглас број: 05/8-372-11/17..................4/14 
 
204. Оглас  број: 05/8-372-12/17.................5/41 
 
205. Оглас број: 05/8-372-16/17..................6/53 
 
 
206. Упис промјене назива заједнице 
зауправљање зградом..................................9/23 
 
 

 
 

Рег. бр.     Бр./стр 
 

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ 

 
207. Одлукууо потврђивању резултата избора 
за чланове савјета мјесних заједница 
општине Модрича.........................................9/2 
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„Службени гласник“ 
- издаје Скупштина општине Модрича; 

Видовданска бр. 1 
- излази по потреби 

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

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


