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I АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
1.  

На основу члана 2.12. став 5. 
Изборног закона БиХ (,,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, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. 
Упутства о утврђивању  квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и 
Херцеговини (“Службени гласник БиХ“ 
- Пречишћени текст, број: 29/18) и члана 
37. Статута општине Модрича 
(,,Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина опшине Модрича 
на 24. редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године, донијела је: 

 
О Д Л У К У 

о објављивању јавног огласа за 
именовање члана Општинске изборне 

комисије Модрича 
 

Члан 1. 

 Скупштина општине Модрича 
расписује   јавни   оглас   за   именовање  
једног (1) члана Општинске изборне 
комисије Модрича.  

 
 

Члан 2. 
 

 (1) Општи услови које кандидат 
мора испуњавати:  
 1) да има право гласа,  
 2) да је лице са одговарајућом 
стручном спремом и искуством у 
провођењу избора. 
 (2) За члана Општинске изборне 
комисије не може бити именовано лице:  
 1) које се не може кандидовати у 
смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а 
Изборног закона БиХ;  
 2) које је члан највишег извршно-
политичког органа политичке странке 
или коалиције (предсједник, 
потпредсједник, генерални секретар или 
члан извршног одбора или главног 
одбора);  
 3) које је носилац изабраног 
мандата или је члан извршног органа 
власти, осим у случајевима предвиђеним 
чланом 2.12 став (4) Изборног закона 
БиХ;  
 4) које је кандидат за изборе за 
било који ниво власти;  
 5) којем је изречена казна за 
радњу која представља тежу повреду 
изборних закона или прописа за коју је 
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лично одговорно, у посљедње четири 
године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке;  
 6) које је заступник, односно 
пуномоћник политичког субјекта који 
учествује на изборима, нити лице које је 
правоснажном судском пресудом 
осуђено на казну затвора у трајању од 
шест мјесеци или дуже. 
 

Члан 3. 
 

 (1) Састав изборне комисије, у 
смислу члана 2.14. Изборног закона БиХ, 
је мултиетничан, 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.  

(2) У саставу изборне комисије 
настојат ће се осигурати заступљеност 
сполова у складу са Законом о 
равноправности сполова у БиХ. 
 (3) Надлежност Општинске 
изборне комисије утврђена је одредбама 
члана 2.13. Изборног закона БиХ и 
одговарајућим подзаконским прописима. 
 

Члан 4. 
 
 (1) Посебни услови које кандидат 
мора испуњавати:  
 1) да има пребивалиште у 
општини Модрича, 
  2) да има завршен факултет, VII/1 
степен стручне спреме или завршен 
факултет Болоњског система студирања 
с најмање 180 ЕCTS, 
 3) да посједује искуство у 
провођењу избора. 
 (2) Изузетно од одредби овог 
члана став (1) тачка 1), члан изборне 
комисије може бити лице са 
пребивалишта из друге општине, 
уколико нема кандидата, са 
пребивалиштем у општини Модрича, 
који испуњава услове тражене јавним 
огласом. 

 (3) Изузетно од одредби овог 
члана став (1) тачка 3), члан изборне 
комисије може бити лице које има VII/1 
степен стручне спреме, завршен правни 
факултет, односно завршен правни 
факултет Болоњског система студирања 
с најмање 180 ЕCTS, без изборног 
искуства. 
 (4) Изузетно, члан Изборне 
комисије може бити лице које има 
завршену вишу школу, односно VI 
степен стручне спреме, уколико се ради 
о општини која има мање од 1.000 
бирача уписаних у Централни бирачки 
списак или ако је потребно испоштовати 
одредбе члана 2.14 став 1. Изборног 
закона БиХ или уколико нема кандидата 
који испуњавају услове из члана 2. став 
(1) тачка б) Упутства о утврђивању  
квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини. 
  (5) Под искуством у провођењу 
избора подразумјева се:  
 а) чланство у изборној комисији и 
 б) чланство у бирачком одбору на 
изборима обухваћеним Изборним 
законом БиХ. 

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 
 (1) Рок за подношење пријава на 
јавни оглас је осам дана од дана 
објављивања јавног огласа у 
,,Службеном гласнику Републике 
Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.  
 (2) Ако јавни оглас не буде 
објављен истовремено, рок ће се 
рачунати од дана последњег 
објављивања. 
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Члан 7. 
 

 (1) Поступак провођења јавног 
огласа и сачињавање ранг - листе 
кандидата врши Комисија за провођење 
поступка по јавном огласу за именовање 
члана Општинске изборне комисије 
Модрича (у даљем тексту Конкурсна 
комисија), коју именује Скупштина 
општине. 
  (2) Конкурсна комисија, 
надлежном органу подноси писани 
извјештај са свим релевантним подацима 
о кандидатима који су поднијели пријаву 
на јавни оглас и ранглистом кандидата 
са редослиједом кандидата према 
успјеху постигнутом на интервју. 

 
Члан 8. 

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

Члан 9. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ,,Службеном 
гласнику Општине Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-32/19           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
2.          

На основу члана 7. тачка а) 
Упутства о утврђивању  квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и 
Херцеговини (“Службени гласник БиХ“ 
- Пречишћени текст, број: 29/18) и члана 
37. Статута општине Модрича 
(,,Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина општине 
Модрича на 24. редовној сједници 
одржаној дана 18.04.2019. године,  
донијела је: 
 
 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење 
поступка по јавном огласу за именовање 
члана Општинске изборне комисије 

Модрича 
 

1.  У  Комисију  за  провођење  
поступка  по јвном огласу за именовање 
једног (1) члана Општинске изборне 
комисије Модрича (у  даљем тексту: 
Конкурсна комисија) именују се:  
 
 - Боја Лугоња, предсједник 
 - Бранкица Поповић,члан 
 - Жељко Терзић, члан 
 

2. Задатак Конкурсне комисије је 
да у складу са Изборним законом БиХ и 
Упутством о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и 
Херцеговини проведе поступак по 
Јавном огласу за именовање једног (1) 
члана Општинске изборне комисије 
Модрича. 

3. Конкурсна комисија ће по 
затварању јавног огласа поднијети 
писани извјештај Скупштини општине 
Модрича, у којем наводи све релевантне 
податке за сваку особу која је поднијела 
захтјев по јавном огласу. У наведеном 
извјештају конкурсна комисија врши 
класификацију кандидата на оне које 
испуњавају услове тражене јавним 
огласом и на оне који не испуњавају 
услове, уз образложење. Са кандидатима 
који испуњавају услове јавног огласа 
конкурсна комисија обавља интервју, 
према претходно утврђеним 
критеријима, након чега врши бодовање 
и сачињава ранг-листу са редослиједом 
кандидата према успјеху (укупном броју 
бодова), постигнутом на интрвју и исти  
доставља надлежном органу. 

4. Ово рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 2.12. став 5. Изборног 
закона БиХ прописано је да чланове  
општинске  изборне комисије именује 
општинско вијеће, односно скупштина 
општине уз сагласност Централне  
изборне комисије  БиХ  а  на  основу  
јавног  огласа  по процедури  коју  
утврђује  Централна  изборна комисија 
БиХ.  

Чланом 7. тачка а) Упутства о 
утврђивању  квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и 
Херцеговини, између осталог прописано 
је да надлежни орган именује комисију 
за провођење поступка по јавном огласу 
(у  даљем тексту: конкурсна комисија).  

Чланом 7.  тачка  ц) Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и 
Херцеговини, прописано је да ће 
конкурсна комисија по затварању јавног 
огласа поднијети писани извјештај 
Скупштини општине Модрича, у којем 
наводи све релевантне податке за сваку 
особу која је поднијела захтјев по јавном 
огласу. У наведеном извјештају 
конкурсна комисија врши класификацију 
кандидата на оне које испуњавају услове 
тражене јавним огласом и на оне који не 
испуњавају услове, уз образложење. Са 
кандидатима који испуњавају услове 
јавног огласа конкурсна комисија 
обавља интервју, према претходно 
утврђеним критеријима, након чега врши 
бодовање и сачињава ранг-листу са 
редослиједом кандидата према успјеху 
(укупном броју бодова), постигнутом на 
интрвју и исти  доставља надлежном 
органу. 

Како је Скупштина општине 
донијела  Одлуку о објављивању Јавног 
огласа за именовање члана Општинске  
изборне  комисије Модрича, неопходно 
је именовати и  Конкурсну комисију  
која  ће спровести  поступак  по  јавном  

огласу  у  складу  са Законом и 
Упутством. 

 
ПРАВНА  ПОУКА:  Против овог 
рјешења може се изјавити жалба Одбору 
за жалбе Општине Модрича у року од 15 
дана од дана достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-28/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
3.          
  На основу члана 39. став 2. тачка 
13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13. 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17) 
Скупштина општине Модрича на 24. 
сједници одржаној дана 18.04.2019. 
године, : д о н о с и
 
 

О Д Л У К У  О  И З М Ј Е Н И   
Одлуке о закупу  

 
Члан 1. 

 
       У Одлуци о закупу број: 01-022-
57/18 од 16.05.2018. године („Службени 
гласник општине Модрича“, број 6/18), 
члан 4. мијења се и гласи: 
 
„Kров се даје у закуп на период од 15 
(словима: петнаест) година, са 
могућношћу продужења рока. 

Члан 2. 
 

        Овлашћује се Начелник општине, 
односно у његовом одсуству замјеник 
начелника да са  Закупцем закључи 
анекс на уговор о закупу крова закључен 
под бројем ОПУ-ИП број: 388/18 дана 
03.07.2018. године.  
 

Члан 3. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-33/19            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год    Синиша Никић,с.р. 

___________________________ 
4. 

На основу члана 40. и члана 52. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 37. 
став 2. тачка 8. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17) Скупштина 
општине Модрича је на 24. сједници 
одржаној данa 18.04.2019. године                    
д о н и ј е л а: 
 

О  Д  Л  У  К  У   
о ревизији Регулационог плана             

„ Модрича 1 “  
 

Члан 1. 
 

Приступа се ревизији  
Регулационог плана „ Модрича  1 “  у 
Модричи („Службени гласник општине 
Модрича“ , број: 8/09, 12/13 и 4/17) (у 
даљем тексту: План). 

Ревизијом Плана биће обухваћен 
простор у површини од цца 31,62 xa, а 
који је приказан на карти у прилогу ове 
одлуке. 

У поступку ревизије биће израђен 
и донесен ревидован план као нови 
регулациони план. 
 

Члан 2. 
 

Плански период у смислу члана 
40. став 3. тачка  в. Закона о уређењу 
простора и грађењу је 10 година. 
 

Члан 3. 
 

За израду Плана, дефинишу се 
сљедеће смјернице: 

- Приликом планирања 
конкретног простора водити рачуна и 
ускладити интересе свих корисника 

простора као и рационално и 
функционално кориштење добара у 
општој употреби; 

- План израдити у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилником о садржају, 
начину израде и доношења докумената 
просторног уређења те другим 
прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење 
простора (саобраћај, снабдијевање водом 
и енергијом, телекомуникације, заштита 
од природних непогода и техничких 
инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 
природних вриједности, културних 
добара, пољопривредног и шумског 
земљишта, животне средине и др.); 

- приликом израде Плана, 
потребно је водити рачуна о јавном 
интересу и општим и посебном 
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. 

 
Рок за израду Преднацрта Плана 

је 60 дана од дана 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. 

 
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 Републике 
Српске» број 69/13). 
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Члан 6. 
 

 На приједлог носиоца припреме 
Плана, Скупштина утврђује нацрт 
Плана, и 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 мјесне заједнице  
Модрича  1  и  Модрича 2. 
 О мјесту, времену и начину 
излагања нацрта Плана на јавни увид, 
јавност и власници непокретности ће 
бити обавијештена путем огласа 
објављеног у средствима јавног 
информисања 8 дана прије почетка 
јавног увида и 15 дана од излагања 
нацрта Плана на јавни увид. 

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 доставила своје приједлоге, примједбе 
и мишљења. 
 Став носиоца израде Плана о 
примједбама, приједлозима и 
мишљењима разматра са на јавној 
расправи. Приједлог Плана утврдиће 
носилац припреме Плана, у складу са 
закључцима утврђеним на јавној 
расправи, одржаној у складу са 
одредбама члана 48. Закона о уређењу 
простора и грађењу. 
 

Члан 7. 
 

Средства за израду Плана и 
трошкове у поступку његовог доношења 
обезбиједиће општина Модрича. 

 
Члан 8. 

 
Носилац припреме Плана је 

Одјељење за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове и 
екологију. 

Носилац израде Плана ће бити 
предузеће, односно друго правно лице 
које је регистровано за израду 
просторно-планске документације, а 
чији ће се избор обавити у складу са 
Законом о јавним набавкама 
 

Члан 9. 
 

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

Број: 01-022-34/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
5. 

На основу члана 43. став 1. и 
члана 52. Закона о уређењу простора и 
грађењу  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) и 
члана 37.став 2. тачка 8. Статута 
општине Модрича ("Службени гласник 
Oпштине Модрича број: 5/17) 
Скупштина општине Модрича је на 24. 
сједници одржаној дана 18.04.2019. 
године  д о н и ј е л а: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о именовању Савјета за праћење   
ревизије  Регулационог плана 

„Модрича 1“ 
 

Члан 1. 
 

У  Савјет за праћење  ревизије  
Регулационог плана  „Модрича 1“ 
именују  се: 
 
 1. Тибор (Милош) Јовичић, дипл. 
инжењер грађевинарства, 
 2. Борислав (Новица) Којић, дипл. 
инжењер инжењерства заштите животне 
средине, 
 3. Горан Лукић, механичар 
мотора и моторних возила 
 4. Милан (Мирко) Мишић, 
саобраћајни техничар 
 5. Сретко Мишић, дипл. инжењер 
машинства 
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 6. Милан (Симо) Брадашевић, 
дипл.економиста  
 7. Вид (Андрија) Стојановић, 
дипл.инг. ЗОП  
 8  Милутин (Милош) Поповић 
 9. Здравко (Петар) Тодоровић, 
дипл. инжењер  електротехнике 
 10. Живко (Нико) Лазић,  ВКВ 
електричар. 
 

Члан 2. 
 

 Задатак Савјета из члана 1. ове 
Одлуке је да прати 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 ставове 
у погледу рационалности и квалитета 
предложених планских рјешења, 
усаглашености документа са 
документима просторног уређења који 
представљају основу 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. 

 
Чланови овог Савјета имају право 

на новчану накнаду у складу са чланом 
4. Одлуке о утврђивању висине 
одборничког додатка за вршење 
одборничке дужности, накнаде за рад у 
радним тијелима и за присуствовање при 
закључењу брака („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 1/18). 
 

Члан 5. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог  

дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику општине Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-35/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
6. 

На основу члана 40. и члана 52.  
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 37. став 
2. тачка 8. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина општине 
Модрича је на 24. сједници одржаној 
дана 18.04.2019. године, донијела:  
 

О  Д  Л  У  К  У   
о ревизији Регулационог плана 

„Предузетничка зона“  
 

Члан 1. 
 

Приступа се ревизији 
Регулационог плана „Предузетничка 
зона“  у Модричи. („Службени гласник 
општине Модрича“ , број: 10/09)  
(у даљем тексту: План). 

Ревизијом Плана биће обухваћен 
простор у површини од цца 182,27 ха, а 
који је приказан на карти у прилогу ове 
одлуке. 

У поступку ревизије биће израђен 
и донесен ревидован план као нови 
регулациони план. 

 
Члан 2. 

 
Плански период у смислу члана 

40. став 3. тачка  в. Закона о уређењу 
простора и грађењу је 10 година. 
 

Члан 3. 
 

За израду Плана, дефинишу се 
сљедеће смјернице: 

- Приликом планирања 
конкретног простора водити рачуна и 
ускладити интересе свих корисника 
простора као и рационално и 
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функционално кориштење добара у 
општој употреби; 

- План израдити у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилником о садржају, 
начину израде и доношења докумената 
просторног уређења те другим 
прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење 
простора (саобраћај, снабдијевање водом 
и енергијом, телекомуникације, заштита 
од природних непогода и техничких 
инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 
природних вриједности, културних 
добара, пољопривредног и шумског 
земљишта, животне средине и др.); 

- приликом израде Плана, 
потребно је водити рачуна о јавном 
интересу и општим и посебном 
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. 

 
Рок за израду Преднацрта Плана 

је 60 дана од дана 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. 

 
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 Републике 
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 мјесних  
заједница Модрича  2 , Модрича 3 , 
Модрича 5  и Гаревац. 
 О мјесту, времену и начину 
излагања нацрта Плана на јавни увид, 
јавност и власници непокретности ће 
бити обавијештена путем огласа 
објављеног у средствима јавног 
информисања 8 дана прије почетка 
јавног увида и 15 дана од излагања 
нацрта Плана на јавни увид. 
 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 доставила своје приједлоге, примједбе 
и мишљења. 
 Став носиоца израде Плана о 
примједбама, приједлозима и 
мишљењима разматра са на јавној 
расправи. Приједлог Плана утврдиће 
носилац припреме Плана, у складу са 
закључцима утврђеним на јавној 
расправи, одржаној у складу са 
одредбама члана 48. Закона о уређењу 
простора и грађењу. 
 

      Члан 7. 
 

Средства за израду Плана и 
трошкове у поступку његовог доношења 
обезбиједиће општина Модрича . 

 
Члан 8. 

 
Носилац припреме Плана је 

Одјељење за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове и 
екологију. 
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Носилац израде Плана ће бити 
предузеће, односно друго правно лице 
које је регистровано за израду 
просторно-планске документације, а 
чији ће се избор обавити у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 9. 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке 

престају да важе Одлука о приступању 
изради измјена дијела регулационог 
плана Предузетничка зона на парцелама 
означенм као к.ч. 59, к.ч. 60/2 и к.ч. 61/1 
КО Модрича („Службени гласник 
општине Модрича , број: 4/16) и Одлука 
о приступању изради измјена дијела 
регулационог плана Предузетничка зона 
– Модрича 5 („Службени гласник 
општине Модрича“ , број: 11/18). 

 
Члан 10. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Модрича». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-36/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
 
7. 

На основу члана 43. став 1. и 
члана 52. Закона о уређењу простора и 
грађењу – („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 
3/16) и члана 37.став 2. тачка 8. Статута 
општине Модрича ("Службени гласник 
Oпштине Модрича број: 5/17) 
Скупштина општине Модрича је на 24. 
сједници одржаној дана  18.04.2019. 
године донијела  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о именовању Савјета за праћење   
ревизије  Регулационог плана 

„Предузетничка зона“ 
 
 
 

Члан 1. 
 

У  Савјет за праћење  ревизије  
Регулационог плана  „Предузетничка 
зона“ именују  се: 
 
 1. Тибор (Милош) Јовичић, дипл. 
инжењер грађевинарства, 
 2. Борислав (Новица) Којић, дипл. 
инжењер инжењерства заштите животне 
средине, 
 3. Горан Лукић, механичар 
мотора и моторних возила, 
 4. Милан (Мирко) Мишић, 
саобраћајни техничар, 
 5. Сретко Мишић, дипл. инжењер 
машинства, 
 6. Милан (Симо) Брадашевић, 
дипл.економиста  
 7. Вид (Андрија) Стојановић, 
дипл.инг. ЗОП  
 8  Милутин ( Милош ) Поповић, 
 9. Здравко (Петар) Тодоровић, 
дипл. инжењер  електротехнике 
 10. Живко (Нико) Лазић,  ВКВ 
електричар 

Члан 2. 
 

 Задатак Савјета из члана 1. ове 
Одлуке је да прати 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 ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености 
документа са документима просторног 
уређења који представљају основу 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. 
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Члан 4. 
 

Чланови овог  Савјета имају 
право на новчану накнаду у складу са 
чланом 4. Одлуке о утврђивању висине 
одборничког додатка за вршење 
одборничке дужности, накнаде за рад у 
радним тијелима и за присуствовање при 
закључењу брака („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 1/18). 
 

Члан 5. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-37/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
 
8. 

На основу члана 39. став 2. тачка 
11.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 20. став 3. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/11 
и 100/17) и члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), Скупштина 
општине Модрича на 24. редовној 
сједници одржаној дана 18.04.2019. 
године, донијела је: 

 
О Д Л У К У 

o давању сагласности на повећање 
цијене за прикупљање и одвоз  

комуналног отпада из домаћинства 
 

Члан 1. 
 

  Даје се сагласност А.Д. 
„Комуналац – Модрича“ на повећање 
цијене за прикупљање и одвоз 
комуналног отпада из домаћинства на 
територији општине Модрича – са 10,00 
КМ са ПДВ-ом на 12,50 КМ, на 
мјесечном нивоу. 
 

Члан 2. 
 

 Да се предузму све законске 
активности у циљу регулисања 
прикупљања, одвоза и наплате 
комуналног отпада.  
 У том циљу, ако је потребно и 
измјенити Одлуку о комуналном реду 
Скупштине општине Модрича, да се 
припреми приједлог измјене. 
 

Члан 3. 
 

 Да се упути Иницијатива Влади 
Републике Српске и Народној 
скупштини Републике Српске да се 
измјени Закон о комуналним 
дјелатностима, у циљу јединственог 
регулисања питања сакупљања и одвоза 
комуналног отпада, те да се размотри и 
могућност плаћања одвоза смећа по 
глави становника. 

 
Члан 4. 

 
 Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о давању 
сагласности на повећање цијена 
комуналних услуга број: 01-014-34/15 од 
21.10.2015. године („Службени гласник 
општине Модрича“ број: 6/15). 
 

Члан 5. 
 

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

Број: 01-022-43/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

____________________________ 
9. 

На основу члана 39. став 2. тачка 
21. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16), члана 55. став 3. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', 
број 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. 
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Статута општине Модрича (''Службени 
гласник општине Модрича'', број 5/17) и 
приједлога Начелника општине број: 02-
120-2-2/19 од 28.3.2019. године,  
Скупштина општине Модрича, на 24. 
редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године, донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пријемну 

 канцеларију и информисање 
 
 1.  Дарио Татић, дипл. економиста 
из Модриче, разрјешава се дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења 
за пријемну канцеларију и информисање 
Општинске управе Општине Модрича са 
18.04.2019. године, због окончања 
поступка за именовање начелника 
Одјељења за пријемну канцеларију и 
информисање. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Дарио Татић именован је за 
вршиоца дужности начелника Одјељења 
за пријемну канцеларију и информисање 
на 22. редовној сједници Скупштине 
општине, одржаној дана 27.12.2018. 
године, и то до окончања поступка 
именовања начелника Одјељења за 
пријемну канцеларију и информисање. 

 Чланом 55. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да након престанка мандата 
начелнику одјељења или службе, 
скупштина на приједлог начелника 
општине до окончања поступка 
именовања начелника одјељења или 
службе, у складу са овим законом, 
именује вршиоца дужности начелника 
одјељења или службе. 

Како је поступак по Јавном конкурсу 
за избор и именовање начелника 
Одјељења за пријемну канцеларију и 

информисање завршен, створене су 
правне претпоставке за коначно 
именовање начелника Одјељења за 
пријемну канцеларију и информисање и 
разрјешење вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пријемну 
канцеларију и информисање. 
 На основу наприје наведеног 
Скупштина општине Модрича на 24. 
сједници одржаној дана 18.04.2019. 
године донијела је рјешење као у 
диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе 
општине Модрича у року од 15 дана од 
дана достављања рјешења.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-21/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
10.          

На основу члана 39. став 2. тачка 
21. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', 
број: 97/16), члана 50. став 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(“Службени гласник Републике Српске” 
број: 97/16), члана 37. Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број 5/17)  и приједлога 
Начелника општине број: 02-120-2-2/19 
од 28.3.2019. године, Скупштина 
општине Модрича, на 24. редовној 
сједници одржаној дана 18.04.2019. 
године, донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелника Одјељења за 
пријемну канцеларију и информисање 

 
 1. Дарио Татић, дипломирани 
економиста из Модриче, именује се за 
начелника Одјељења за пријемну 
канцеларију и информисање општине 
Модрича, са 18.04.2019. године, на 
вријеме трајања мандата сазива 
Скупштине општине која га је 
именовала. 
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 2. Ово рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављено у  
“Службеном гласнику општине 
Модрича”. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Начелник општине Модрича је, у 

складу са чланом 78. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
расписао Јавни конкурс за избор и 
именовање начелника Одјељења у 
Општинској управи Модрича број 02-
120-2/19 од 01.02.2019. године који је 
објављен у дневном листу “Глас Српске” 
дана 06.02.2019. године и ''Службеном 
гласнику Републике Српске'' број: 14/19 
дана 21.02.2019. године. 

 Поступак по Јавном конкурсу 
спровела је Комисија за спровођење 
Јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској 
управи општине Модрича, именована 
рјешењем начелника општине Модрича 
број 02-120-2-1/19 дана 07.03.2019. 
године. 
 На расписани Јавни конкурс, на 
мјесто начелника Одјељења за пријемну 
канцеларију и информисање, пријаве су 
благовремене и потпуне доставила два 
кандидат и то: Јулка Новаковић, дипл. 
економиста из Модриче и Дарио Татић, 
дипл. економиста из Модриче. 
 Након проведеног поступка, 
обављеног интервјуа и извршеног 
бодовања, Комисија је сачинила Листу 
за избор кандидата број: 02-120-2-2/19 од 
19.03.2019.  године са приједлогом за 
именовање Дариа Татића, дипл. 
економиста из Модриче за начелника 
Одјељења за пријемну канцеларије и 
информисање и исту доставила 
начелнику општине као овлаштеном 
предлагачу. 

Начелник општине је сходно 
напријед наведеном, а у складу са 
чланом 59. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи својим актом број: 
02-120-2-2/19 од 28.3.2019. године   

предложио   именовање   Дариа  Татића,  
дипл.  економиста   из  Модриче  за 
начелника Одјељења за пријемну 
канцеларије и информисање у 
општинској управи Модрича. 

На основу наприје наведеног 
Скупштина општине Модрича je на 24. 
сједници одржаној дана 18.04.2019. 
године донијела је рјешење као у 
диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе 
општине Модрича у року од 15 дана од 
дана достављања рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-22/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
11.          

На основу члана 18. став 2. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 37. став 2. тачка 
34. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина општине 
Модрича на 24. редовној сједници 
одржаној дана 18.04.2019. године, 
донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности директора 

Јавне установе Туристичка 
организација „Модрича“ Модрича 

 
 1. Александра Тошановић, дипл. 
географ – туризмолог из Модриче, 
разрјешава се дужности директора Јавне 
установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича, због истека 
мандата. 
 2. Разрјешење се врши са 
18.04.2019. године. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“.  
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О б р а з л о ж е њ е: 

 Александра Тошановић, дипл. 
географ – туризмолог из Модриче, 
именована је за директора Јавне 
установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича, Рјешењем 
Скупштине општине Модрича број: 01-
111-10/15 од 31.03.2015. године, на 
мандатни период од четири године. 
 Поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора Јавне 
установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича, који је расписан на 
основу Одлуке Скупштине општине 
Модрича број: 01-022-14/19 од 
28.02.2019. године, спроведен je и 
завршен достављањем Извјештаја 
Комисије за избор о спроведеном 
поступку по Јавном конкурсу са 
приједлогом за именовање директора ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича. 
 С обзиром да је поступак јавне 
конкуренције завршен, било је 
неопходно утврдити и приједлог 
рјешења о разрјешењу дужности 
директора ове јавне установе, како би се 
могло извршити коначно именовање 
директора на нови мандат у трајању од 
четири године. 
 На основу напријед наведеног, 
Скупштина општине Модрича је на 24. 
сједници одржаној 18.04.2019. године 
донијела рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 
коначно и против њега се не може 
уложити жалба, али се може тужбом 
покренути управни спор пред Окружним 
судом у Добоју у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-23/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

___________________________ 
12. 

На основу члана 18. став 2. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 37. став 2. тачка 

34. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број 5/17), Скупштина општине 
Модрича, на својој 24. редовној сједници 
одржаноj 18.04.2019. године,      
донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА „МОДРИЧА“ 

МОДРИЧА 
 
 1. Александра Тошановић, дипл. 
географ – туризмолог из Модриче, 
именује се за директора Јавне установе 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича, са 18.04.2019. године, на 
мандат у трајању од 4 године. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Јавни конкурс за избор и 
именовање директора Јавне установе 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича, расписала је Скупштина 
општине Модрича на 23. редовној 
сједници, одржаној 28.02.2019. године, 
Одлуком број: 01-022-14/19. 
 Јавни конкурс је објављен у 
дневном листу „Глас Српске“ од 
20.03.2019. године и „Службеном 
гласнику Републике Српске“ број 21/19 
од 14.03.2019. године.  
 Рок за подношење пријава био је 
15 дана од дана посљедњег објављивања 
конкурса у једном од наведених јавних 
гласила и конкурс је био затворен дана 
04.04.2019. године.  
 На Јавни конкурс за избор и 
именовање директора достављена је 
једна пријава, а пријаву је доставила 
Александра Тошановић, дипл. географ – 
туризмолог из Модриче, која је 
запослена у ЈУ Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича гдје је обављала 
послове стручног сарадника за туризам и 
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послове на руководећем мјесту у трајању 
од осам година. 
 Комисија за избор  директора у ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича, коју је именовао Начелник 
општине Рјешењем број: 02-022-14/19 од 
28.03.2019. године, спровела је поступак 
по Јавном конкурсу и Извјештај о 
спроведеном поступку са препоруком за 
именовање Александре Тошановић, која 
испуњава све опште и посебне услове за 
именовање на функцију директора Јавне 
установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича, доставила 
Скупштини општине Модрича на 
разматрање и коначно одлучивање.  
 Скупштина општине Модрича је 
на 24. сједници одржаној 18.04.2019. 
године донијела Рјешење као у 
диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 
коначно и против њега се не може 
уложити жалба, али се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Добоју у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-24/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
13.          

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“ број: 5/17) 
Скупштина општине Модрича на својој 
24. редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године, донијела је: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 о разрјешењу дужности предсједника 
Комисије за буџет и финансије 

 
I 
 

Дарко Стефановић, дипл. 
економиста из Модриче, разрјешава се 
дужности предсједника Комисије за 
буџет и финансије Скупштине општине 
Модрича. 

II 
 

 Разрјешење се врши са 
18.04.2019. године.  
 

III 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-25/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
14.  

 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“ број: 5/17) 
Скупштина општине Модрича на својој 
24. редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године, донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједнице Комисије за 

буџет и финансије 

I 

Биљана Тодоровић, дипл. правник 
из Модриче, именује се за предсједницу 
Комисије за буџет и финансије 
Скупштине општине Модрича. 

II 

 Именовање се врши са 18.04.2019. 
године.  

III 

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

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-26/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

____________________________ 
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15.  
На основу члана 18. Закона о 

систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона 
о здравственој заштити (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 106/09 
и 44/15), члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', 
број 41/03) и члана 37. Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 24. редовној 
сједници одржаној дана 18.04.2019. 
године, донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе  
„Дом здравља“ Модрича 

 
1. Дарко Стефановић, 

дипломирани економиста из Модриче, 
именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља“ Модрича почев од 
29.04.2019. године. 

2. Именовање из тачке 1. врши се 
на период од 60 (шездесет) дана, 
односно до окончања поступка јавне 
конкуренције и коначног избора и 
именовања директора јавне здравствене 
установе. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина општине Модрича на 
сједници одржаној дана 28.02.2019. 
године, донијела је Рјешење о 
именовању вршиоца дужности 
директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља“ Модрича, до окончања 
поступка јавне конкуренције и коначног 
избора и именовања директора јавне 
здравствене установе, а најдуже на 
период од 60 (шездесет) дана. 

Како поступка јавне конкуренције 
и коначни избора и именовање 
директора јавне здравствене установе 
није окончан у периоду од 60 (шездесет) 
дана, потребно је именовати вршиоца 
дужности Јавне здравствене установе 
„Дом здравља“ Модрича. 
 На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича  је на 24. 
редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године донијела рјешење као 
у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 
коначно и против њега се не може 
уложити жалба, али се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Добоју у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-27/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

____________________________ 
16. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Извода из записника са 23. 
редовне сједнице, Скупштина општине 
Модрича на 24. редовној сједници 
одржаној дана 18.04.2019. године, 
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извод из записника са 23. 
редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича. 

 
II 
 

Извод из записника из тачке I, чини 
саставни дио овог закључка. 
 

III 
 

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

Број: 01-022-30/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
17. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду Начелника 
општине за 2018. годину, Скупштина 
општине Модрича на 24. редовној 
сједници одржаној дана 18.04.2019. 
године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду 
Начелника општине за 2018. годину.  

 
II 
 

Извјештај из тачке I чини саставни 
дио овог закључка. 
 

III 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-31/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
18. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о годишњем 
утрошку намјенских средстава од 
накнаде по основу продаје шумских 
дрвних сортимената за 2018. годину, 
Скупштина општине Модрича на 24. 
редовној сједници одржаној 18.04.2019. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о годишњем 
утрошку намјенских средстава од 
накнаде по основу продаје шумских 
дрвних сортимената за 2018. годину, а 
који је саставни дио овог закључка.  
 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-38/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
19. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Информације о 
здравственом стању животиња на 
подручју општине Модрича у 2018. 
години, Скупштина општине Модрича 
на 24. редовној сједници одржаној 
18.04.2019. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се Информација о 
здравственом стању животиња на 
подручју општине Модрича у 2018. 
години. 

II 
 
Информација из тачке I, чини 

саставни дио овог закључка.  
 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 
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„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-39/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

_______________________________ 
20. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду 
Територијалне ватрогасне јединице 
Модрича за 2018. годину, Скупштина 
општине Модрича на 24. редовној 
сједници одржаној 18.04.2019. године, 
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду 
Територијалне ватрогасне јединице 
Модрича за 2018. годину, а који је 
саставни дио овог закључка.  
 

II 
 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-40/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

____________________________ 
21. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду 
Комуналне полиције за период од 01.01. 
до 31.12.2018. године, Скупштина 
општине Модрича на 24. редовној 
сједници одржаној 18.04.2019. године, 
донијела је:  
 
 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду 
Комуналне полиције за период од 01.01. 
до 31.12.2018. године, а који је саставни 
дио овог закључка.  
 

II 
 

 Да се ријеши питање јавне 
расвјете на подручју општине Модрича 
тако што ће се испоштовати закључци 
скупштине општине.  
 Ако питање јавне расвјете није 
могуће ријешити испоштовањем 
постојећих скупштинских закључака, да 
се припреми приједлог новог закључка и 
достави скупштини на разматрање и 
усвајање. 

III 
 

 Да се предузму све законске 
активности у циљу регулисања 
прикупљања, одвоза и наплате 
комуналног отпада.  
 У том циљу, ако је потребно и 
измјенити Одлуку о комуналном реду 
Скупштине општине Модрича, да се 
припреми приједлог измјене. 
 

IV 
 

 Да се упути Иницијатива Влади 
Републике Српске и Народној 
скупштини Републике Српске да се 
измјени Закон о комуналним 
дјелатностима, у циљу јединственог 
регулисања питања сакупљања и одвоза 
комуналног отпада, те да се размотри и 
могућност плаћања одвоза смећа по 
глави становника. 

 
V 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 
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„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-41/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

___________________________ 
22. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Информације о односима са 
јавношћу и информисању грађана, 
Скупштина општине Модрича на 24. 
редовној сједници одржаној 18.04.2019. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се Информација о 
односима са јавношћу и информисању 
грађана. 
 

II 
 
Информација из тачке I, чини 

саставни дио овог закључка.  
 

III 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-42/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

___________________________ 
23. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду ЈУ 
„Развојна агенција општине 
Модрича“ Модрича за 2018. годину, 
Скупштина општине Модрича на 24. 
редовној сједници одржаној 18.04.2019. 
године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ 
„Развојна агенција општине 
Модрича“ Модрича за 2018. годину. 

 
II 

 
 Извјештај из тачке I, чини 

саставни дио овог закључка.  
 

III 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-44/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

___________________________ 
 
24. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Модрича за 
2018. годину, Скупштина општине 
Модрича на 24. редовној сједници 
одржаној 18.04.2019. године,          
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Модрича за 
2018. годину, а који је саставни дио овог 
закључка.  

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-45/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

__________________________ 
25. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду           
Јавне здравствене установе 
„Апотека“ Модрича за 2018. годину, 
Скупштина општине Модрича на 24. 
редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду          
Јавне здравствене установе 
„Апотека“ Модрича за 2018. годину. 

 
II 
 

Извјештај из тачке I чини саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-46/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

__________________________ 
26. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду ЈУ 
„Културно спортски центар“ Модрича за 
2018. годину, Скупштина општине 
Модрича на 24. редовној сједници 
одржаној 18.04.2019. године,        
донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ 
„Културно спортски центар“ Модрича за 
2018. годину, а који је саставни дио овог 
закључка.  
 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-47/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

___________________________ 
27. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду Јавне 
здравствене установе „Дом 
здравља“ Модрича за 2017. годину, 
Скупштина општине Модрича на 24. 
редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године, донијела је:  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду Јавне 
здравствене установе „Дом 
здравља“ Модрича за 2017. годину. 

 
II 
 

Извјештај из тачке I чини саставни 
дио овог закључка. 
 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 
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„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-48/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

__________________________ 
27. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду Јавне 
здравствене установе „Дом 
здравља“ Модрича за 2018. годину, 
Скупштина општине Модрича на 24. 
редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду Јавне 
здравствене установе „Дом 
здравља“ Модрича за 2018. годину. 

 
II 
 

Извјештај из тачке I чини саставни 
дио овог закључка. 
 

III 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-49/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

___________________________ 
29. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Програма рада Јавне 
здравствене установе „Дом 
здравља“ Модрича за 2019. годину, 
Скупштина општине Модрича на 24. 

редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Програм рада Јавне 
здравствене установе „Дом 
здравља“ Модрича за 2019. годину. 

 
II 
 

Програм из тачке I чини саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-50/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.04.2019. год     Синиша Никић,с.р. 

___________________________ 
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II АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 
1.

На основу члана 59. став (1) тачка 
12) Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број: 97/16), 
члана 19. став (1) тачка 2) Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12, 44/16)),  и члана 68. став (1) 
алинеја 13) Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича» 
број 5/17), Начелник општине Модрича  
д о н о с и 
 

О   Д   Л   У   К   У 
о давању сагласности на Одлуку о 
измјенама и допунама Статута ЈУ 

Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича 

 
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
измјенама и допунама Статута ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича, бр. 2/19 од 25.01.2019. године. 

 
II 

 
Одлуку о измјени Статута је 

донио Управни одбор ЈУ Туристичка 
организација „Модрича“ Модрича на 
сједници од 25.01.2019. године, иста је у 
складу са одредбама Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12, 
44/16) и одредбама Закона о туризму 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 45/17). 

III 
 

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 02-014-7/19                       НАЧЕЛНИК 
Датум:05.4.2019.године   Младен Крекић,с.р. 

2. 
На основу члана 59. став (1) тачка 

12) Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број: 97/16), 
члана 19. став (1) тачка 2) Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 
109/12, 44/16)),  и члана 68. став (1) 
алинеја 13) Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича» 
број 5/17), Начелник општине Модрича  
д о н о с и 
 

О   Д   Л   У   К   У 
о давању сагласности на Одлуку о 
измјенама Статута ЈЗУ Дом здравља 

Модрича 
 

I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
измјенама Статута ЈЗУ Дом здравља 
Модрича, бр. 02-2-276/19 од 24.4.2019. 
године. 

II 
 

Одлуку о измјени Статута је 
донио Управни одбор ЈЗУ Дом здравља 
Модрича на сједници од 24.4.2019. 
године, иста је у складу са одредбама 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 68/07, 109/12, 44/16). 

 
III 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 02-014-42/19                   НАЧЕЛНИК 
Датум:25.4.2019.године   Младен Крекић,с.р. 

_____________________________ 
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“Службени гласник” 
- издаје Скупштина општине Модрича; 

Видовданска бр. 1 
- излази по потреби; 

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

Телефон - факс: 053/810-185 
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА 


