
 
 
 

 

Службени гласник 
ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

1. 
На основу члана 11. и 37. 

Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17) 
и члана 6. и 10. Одлуке о општинским 
признањима и наградама („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 2/08) 
Скупштина општине Модрича на 26. 
редовној сједници одржаној дана 
14.06.2019. године донијела je:  

 
 

О Д Л У К У 
о додјели општинских признања и 

награда за 2019. годину 
 

Члан 1. 
 
 Поводом 28. јуна, Дана општине 
Модрича, додјељују се општинска 
признања и награде за 2019. годину, и 
то:  
 
 
 

I – ПОВЕЉА  
 
 Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 
Републике Српске, за помоћ у 
санирању штета од поплава и допринос 
у развоју општине Модрича. 
 
II – ПЛАКЕТА 
 
 1. Универзитетски клинички 
центар Републике Српске, за 
допринос у лијечењу становништва са 
подручја општине Модрича; 
 2. Др Радомир Вујовић, за 
допринос у лијечењу становништва са 
подручја општине Модрича; 
 3. Никола Василић, за допринос 
у развоју Мјесне заједнице Врањак. 
 
III – ДИПЛОМА 
 
 1. Боро Бјелић, за допринос у 
развоју Мјесне заједнице Модрича 3; 
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 2. Ранко Девић, професор 
физике, за допринос у васпитно – 
образовном раду; 
 3. Јованка Милинковић, 
наставница разредне наставе, за 
допринос у васпитно – образовном 
раду; 
 4. Бојан Милешић, за испољену 
хуманост; 
 5. Јеротија Јанковић, за 
допринос на пољу друштвених 
дјелатности. 
  
 
IV – НОВЧАНА НАГРАДА 
 
 1. Удружење ратних 
заробљеника и логораша Модрича, за 
изузетне резултате у окупљању и 
организивању ратних заробљеника и 
логораша, и за допринос у јачању и раду 
струковних организација и удружења 
грађана. 
 
V – ПОХВАЛА 
 
 1. Мушка одбојкашка екипа, 
ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за 
освојено прво мјесто на регионалном и 
друго мјесто на републичком 
такмичењу на Малим олимпијским 
играма РС; 
 2. Жељко Трипић, ученик 
четвртог разреда гимназије општег 
смјера, ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ 
Модрича, за освојено прво мјесто на 
регионалном и треће мјесто на 
републичком такмичењу у физици, као 
и учешћу на олимпијади из физике за 
подручје Босне и Херцеговине; 
 3. Слађана Дамјановић, 
ученица трећег разреда гимназије 
општег смјера, ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ 
Модрича, за освојено треће мјесто на 
регионалном и треће мјесто на 
републичком такмичењу из математике, 
као и учешће на математичкој 
олимпијади за подручје Босне и 
Херцеговине. 

 4. Марко Којић, ученик другог 
разреда гимназије општег смјера, ЈУ 
СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за 
освојено треће мјесто на регионалном и 
треће мјесто на републичком такмичењу 
из математике, као и учешће на 
математичкој олимпијади за подручје 
Босне и Херцеговине. 
 5. Драгана Лукић, ученица 
другог разреда електротехничке школе, 
ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за 
освојено друго мјесто на републичком 
такмичењу из основа електротехнике и 
електронике. 
 6. Аријана Максимовић, 
ученица трећег разреда економске 
школе, ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ 
Модрича, за посебне резултате у 
омладинском активизму и 
креативности. 
 7. Ивана Стојановић, ученица 
осмог разреда, ЈУ ОШ „Сутјеска“ 
Модрича, за освојено треће мјесто на 
републичком, прво мјесто на 
регионалном такмичењу из физике и 
друго мјесто на регионалном такмичењу 
из математике. 
 8. Урош Јовић, ученик петог 
разреда, ЈУ ОШ „Сутјеска“ Модрича, за 
освојено прво мјесто на републичком 
такмичењу у спортској гимнастици, 
дисциплина партер. 
 9. Никола Петар Ђурић, ученик 
четвртог разреда, ЈУ ОШ „Сутјеска“ 
Модрича, за освојено треће мјесто на 
републичком такмичењу у спортској 
гимастици, дисциплина прескок. 
 10. Андреа Јеремић, ученица 
седмог разреда, ЈУ ОШ „Сутјеска“ 
Модрича, за освојено треће мјесто на 
републичком такмичењу у спортској 
гимнастици, дисциплина прескок. 
 11. Лена Ливњак, ученица 
осмог разреда, ЈУ ОШ „Свети Сава“ 
Модрича, за освојено друго мјесто на 
регионалном и друго мјесто на 
републичком такмичењу из хемије. 
 12. Андреј Вујић, ученик 
деветог разреда, ЈУ ОШ „Свети Сава“ 
Модрича, за освојено пето мјесто на 



Сриједа,  19. јун 2019.         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА          Број 5    Страна-3 
 

 

регионалном, пето мјесто на 
републичком такмичењу из 
информатике и пласирању на државно 
такмичење; 
 13. Слађан Стевановић, ученик 
осмог разреда, ЈУ ОШ „Свети Сава“ 
Модрича, подручна школа Копривна, за 
освојено треће мјесто на регионалном, 
друго мјесто на републичком 
такмичењу из информатике и 
пласирању на државно такмичење. 
 
 
 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-67/19           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год    Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
 
2. 

На основу члана 39. став 2. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. 
став 2. тачка 13. Статута општине 
Модрича ("Службени гласник општине 
Модрича", број 5/17), а у вези са чланом 
348. став 3. тачка д. Закона о стварним 
правима ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 
и 60/15) и чланом 8. став 1. тачка д. 
Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 4/16), 
Скупштина општине Модрича на 26. 
сједници одржаној 14.06.2019. године,    
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности путем 

непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске 

честице  
 
 
 

Члан 1. 
 

Продајe се путем непосредне 
погодбе непокретност означена као к.ч. 
1407/9 – чивчије,воћњак 3. класе, 
површине 48 м² уписано у п.л. број: 
377/1820 за к.о. Модрича, - посјед 
Скупштине општине Модрича са 
дијелом 1/1, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. 11/340 – чивчије,воћњак , 
површине 48 м² ,уписано у ЗК уложак 
број: 2219 за к.о. Модрича – Државна 
својина са дијелом 1/1 и укњиженим 
правом коришћења у корист Општине 
Модрича, а ради комплетирања 
грађевинске честице. 

       Непокретност из става 1. продаје 
се Гостић (Милан) Илији и Гостић 
(Гојко) Стани из Модриче ( у даљем 
тексту: Купац), у складу са Стручним 
мишљењем израђеним од стране Г.П. 
„Обнова“ д.о.о. Шамац, број: СМ 01-
04/19 ЗЛ. 

 
Члан 2.  

 
Непокретност поближе означена 

у члану 1. став 1. продаје се по цијени 
од 1.219,20 КМ (словима: 
хиљадудвијестотинедеветнаест и 20/100 
конвертибилних марака) , што је 
одређено налазом и мишљењем  
вјештака геодетске струке. 

Трошкове претварања 
пољопривредног у грађевинско 
земљиште сноси купац. 

 
Члан 3. 

 
Даје се сагласност Начелнику 

општине Модрича,односно у његовој 
одсутности замјенику начелника, да по 
основу ове одлуке и предходно 
прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске 
закључи купопродајни уговор о продаји 
непокретности из члана 1. oве одлуке, 
којим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе уговорних страна. 
           Купац је сагласан да сноси све 
остале трошкове који се појаве у вези са 
реализацијом ове одлуке. 
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Члан 4. 
 

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

Број:01-022-68/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
 

3. 
На основу члана 37. Статута 

општине Модрича ("Службени гласник 
општине Модрича", број 5/17), а 
прилоком разматрања Одлуке о продаји 
непокретности путем непосредне 
погодбе ради комплетирања 
грађевинске честице, Скупштина 
општине Модрича на 26. сједници 
одржаној 14.06.2019. године, д о н о с и 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

Приликом реализације Одлуке о 
продаји непокретности путем 
непосредне погодбе ради комплетирања 
грађевинске честице (Стана Гостић и 
Илија Гостић), потребно је да и странка 
Стана Гостић потпише Захтјев за откуп 
општинског земљишта ради 
комплетирања грађевинске парцеле 
број: 07/1-475-5/18 од 16.2.2018. године. 

 
II 

 
Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-68-1/19          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
4. 

На основу члана 39. став 2. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. 
став 3. тачка д. Закона о стварним 
правима ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 
и 60/15), члана 37. став 2. тачка 13. 
Статута општине Модрича ("Службени 
гласник општине Модрича", број 5/17) и 
члана 8. став 1. тачка д. Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/16), 
Скупштина општине Модрича на 26. 
сједници одржаној дана 14.06.2019. 
године,   д о н о с и 
 
 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности путем 

непосредне погодбе ради 
комплетирања 

 грађевинске честице  
 

Члан 1. 
 

Продајe се путем непосредне 
погодбе непокретност означена као к.ч. 
3142/52 – Канал, уписано у п.л. број: 
4853/7 за КО Модрича, површине 251 м²  
- посјед Општине Модрича са дијелом 
1/1, а што по старом премјеру одговара 
к.ч. 24/19 -Канал ,површине 251 м² 
уписано у ЗК уложак број: 625 за КО 
Добриња – власништво општине 
Модрича са дијелом 1/1 и непокретност 
означена к.ч. 3206/3 –Баре,градилиште, 
уписано у п.л. број: 4853/7 за КО 
Модрича, површине 463 м²  - посјед 
Општине Модрича са дијелом 1/1, а што 
по старом премјеру одговара к.ч. 22/73 –
Бара, градилиште ,површине 463 м² 
уписано у ЗК уложак број: 5693 за КО 
Модрича – власништво општине 
Модрича са дијелом 1/1 , ради 
комплетирања грађевинске парцеле, по 
захтјеву Лазаревић (Милутин) Владе из 
Модриче. 
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Члан 2. 
 

Непокретност означена као к.ч. 
3142/52 продаје се по цијени од 7.153,50 
КМ,      (словима: 
седамхиљадастотинуипедесеттриконвер
тибилне марке и 50/100 КМ), а 
непокретност означена као к.ч. 3206/3 
продаје се по цијени од 13.195,50 КМ 
(словима: 
тринаестхиљадастотинуидеведесетпетк
онвертибилних марака и 50/100 КМ), 
што је одређено налазом и мишљењем  
вјештака грађевинско архитектонске 
струке. 

 
Члан 3. 

 
Даје се сагласност Начелнику 

општине Модрича, а у његовом 
одсуству, замјенику начелника, да по 
основу ове одлуке и претходно 
прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске 
закључи купопродајни уговор о продаји 
непокретности из члана 1. oве одлуке, 
којим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе уговорних страна. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

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

Број:01-022-69/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
 
5. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича ("Службени гласник 
општине Модрича", број 5/17), а 
прилоком разматрања Одлуке о продаји 
непокретности путем непосредне 
погодбе ради комплетирања 
грађевинске честице, Скупштина 
општине Модрича на 26. сједници 
одржаној 14.06.2019. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

Приликом реализације Одлуке о 
продаји непокретности путем 
непосредне погодбе ради комплетирања 
грађевинске честице (Владо Лазаревић), 
потребно је да службено лице 
општинске управе које је запримило 
Записнике о пријему усменог поднеска 
број: 07/1-475-9/18 од 12.03.2018. и од 
12.07.2018. године, исте и потпише. 
 

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

Број:01-022-69-1/19          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
6. 

На основу члана 39. став 2. 
Закона о  локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 6. 
Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ број: 124/11 и 100/17), члана 
37. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17) и Одлуке 
Уставног суда број: У-49/18 од 
25.04.2019. године, Скупштина општине 
Модрича на својој 26. редовној сједници 
одржаној дана 14.06.2019. године  
донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 

комуналном реду 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о комуналном реду 
(„Службени гласник општине 
Модрича“, број: 1/16), у члану 14.: 
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- у тачци 19. послије ријечи 
“дворишта” додају се ријечи ”на 
паркинзима резервисаним за службена 
возила, паркинзима за инвалидна лица, 
аутобуским стајалиштима”, 

- текст тачке 20. мијења се и 
гласи: ”бацати рекламне и друге летке, 
оштећивати дјечије забавне направе и 
уређаје, продавати било коју робу без 
одобрења надлежног одјељења, 
одлагати амбалажу, камп приколице и 
друге ствари”, 

- послије тачке 20. додаје се нова 
тачка 21. и гласи: „обављање било 
каквих радњи којима се онечишћује или 
оштећује јавна површина. 
 

Члан 2. 
 

У члану 61. постојећи трећи став 
се брише а четврти став постаје трећи. 
 

Члан 3. 
 
 

У члану 93. послије ријечи 
„бити“ бришу се ријечи ”у складу са 
важећим прпописима” а додају ријечи 
“најмање величине 1,0 x 0,5 m”. 
 

Члан 4 . 
 

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

Број:01-022-70/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
7. 

На основу члана  43. став 10. 
Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15)  и 
члана 37. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 26. редовној 

сједници одржаној дана 14.06.2019. 
године, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за повећање 
броја дјеце у васпитним групама 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Јавној 
предшколској установи „Наша радост“ 
Модрича да у радној 2019/20. години  у 
складу са законом утврђеним 
нормативима, повећа број дјеце  у 
васпитним групама до 20 %. 
 

Члан 2. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о давању 
сагласности за упис већег броја дјеце у 
васпитним групама у ЈУ Дјечије 
обданиште „Наша радост“ Модрича 
(„Службени гласник општине 
Модрича“, број 7/17). 

 
Члан 3. 

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

Број:01-022-71/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
 
8. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Извјештаја о извршењу 
буџета за период од 01.01. до 
31.12.2018. године, Скупштина општине 
Модрича на 26. редовној сједници 
одржаној дана 14.06.2019. године, 
донијела је:  
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З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о извршењу 
буџета за период од 01.01. до 
31.12.2018. године. 
 

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:01-022-72/19               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год    Синиша Никић,с.р. 

_________________________________ 
 
9. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Извјештаја о кориштењу 
буџетске резерве за период од 01.01. до 
31.12.2018. године, Скупштина општине 
Модрича на 26. редовној сједници 
одржаној дана 14.06.2019. године, 
донијела је:  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о кориштењу 
буџетске резерве за период од 01.01. до 
31.12.2018. године. 
 

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:01-022-73/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
10. 

На основу члана 18. Закона о 
систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 37. Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 26. 
редовној сједници одржаној дана 
14.06.2019. године, донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности вршиоца 

дужности директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ 

Модрича 
 

1. Дарко Стефановић, дипл. 
економиста из Модриче, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора 
Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Модрича са 14.06.2019. 
године, због окончања поступка јавне 
конкуренције за избор и именовање 
директора.  
 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 
 

Дарко Стефановић, дипл. 
економиста из Модриче, именован је за 
вршиоца дужности директора Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ 
Модрича, до завршетка поступка јавне 
конкуренције за избор и именовање 
директора. 

Поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора Јавне 
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здравствене установе „Дом здравља“ 
Модрича на мандат од четири године, 
који је расписан на основу Одлуке 
Скупштине општине Модрича број: 01-
022-56/19 од 14.05.2019. године, 
спроведен je и завршен достављањем 
Извјештаја Комисије за избор о 
спроведеном поступку по Јавном 
конкурсу са приједлогом за именовање 
директора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича. 
  С обзиром да је поступак јавне 
конкуренције завршен, било је 
неопходно утврдити и приједлог 
рјешења о разрјешењу вршиоца 
дужности директора ове јавне 
здравствене установе како би се могло 
извршити коначно именовање 
директора на мандат у трајању од 
четири године. 
 На основу напријед наведеног, 
Скупштина општине Модрича је на 26. 
сједници одржаној 14.06.2019. 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:01-111-40/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
 
11. 

На основу члана 18. става 2. 
Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', 
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. 
став 2. и 4. Закона о здравственој 
заштити (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 106/09 и 44/15), члана 12. 
Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', 
број 41/03), члана 37. Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17) и сагласности 
министра Министарства здравља и 
социјалне заштите број: 11/04-111-21/19 
од 14.06.2019. године, Скупштина 
општине Модрича на 26. редовној 
сједници одржаној дана 14.06.2019. 
године, донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља 
Модрича 

 
1. Дарко Стефановић, дипл. 

економиста из Модриче, именује се за 
директора Јавне здравствене установе 
Дом здравља Модрича, почев од 
14.06.2019. године на период од четири 
(4) године.  

2. 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 
25. редовној сједници одржаној дана 
14.05.2019. године донијела је Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора ЈЗУ „Дом 
здравља“ Модрича број: 01-022-56/19. 
  Јавни конкурс објављен је у 
дневном листу „Глас Српске“ дана 
16.05.2019. године и ''Службеном 
гласнику Републике Српске'' број 40/19 
дана 21.05.2019. године.  

Поступак по Јавном конкурсу 
спровела је Комисија за избор коју је 
именовао Начелник општине рјешењем 
број: 02-111-39/19 од 06.06.2019. 
године, у складу са чланом 9. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске. 
  Пријаву на расписани јавни 
конкурс благовремену и потпуну 
доставио је један кандидат и то: Дарко 
Стефановић, дипл. економиста из 
Модриче. 
  Комисија за избор, након што је 
утврдила да кандидат испуњава законом 
и Јавним конкурсом прописане опште и 
посебне услове, заказала је интервју.  
 Комисија за избор је обавила 
интервју и извршила оцјену кандидата 
Дарке Стефановића. 
 У складу са чланом 73. став 4. 
Закона о здравственој заштити, којим је 
прописано да се именовање и 
разрјешење директора здравствене 
установе чији је оснивач локална 
самоуправа врши уз сагласност 
министра, дана 07.06.2019. године, од 
Министра здравља и социјалне заштите 
затражена је сагласност за именовање 
Дарке Стефановића за директора ЈЗУ 
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Дом здравља Модрича, и разрјешење 
истог дужности вршиоца дужности 
директора. 

Уз захтјев, Министарству је 
достављена на увид документација коју 
је кандидат доставио уз своју пријаву, 
као и документација која се односи на 
јавни конкурс и поступак по јавном 
конкурсу. Дана 14.06.2019. године 
актом броj: 11/04-111-21/19, Министар 
здравља и социјалне заштите дао је 
сагласност за именовање Дарке 
Стефановића за директора ЈЗУ Дом 
здравља Модрича. 
 На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича  је на 26. 
редовној сједници одржаној дана 
14.06.2019. 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:01-111-41/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
12. 

На основу члана 30. Закона о 
територијалној организацији Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске број: 69/09, 70/12, 83/14, 106/15 
и 26/19) и члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17),  Скупштина 
општине Модрича на 26. редовној 
сједници одржаној дана 14.06.2019. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању Иницијативе за 

гашење постојећих и формирање 
нових насељених мјеста Скугрић и 

Борово Поље 
 
I 

Прихвата се Иницијатива да се 
насељена мјеста Скугрић Горњи и Доњи 

Скугрић споје у једно насељено мјесто 
под називом Скугрић. 

Прихвата се Иницијатива да се 
формира ново насељено мјесто Борово 
Поље. 

II 
 
Саставни дио овог закључка су 

геодетске подлоге са описом граница 
нових насељених мјеста број: 
21.03/952.1-809/18 – карта Борово Поље 
и Скугрић. 

III 
 
Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-74/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
13. 

На основу члана 39. став 2. тачка 
11. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 20. 
тачка 3. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17) 
и члана 37. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 26. редовној 
сједници, одржаној дана 14.06.2019. 
године, донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 
о давању сагласности на повећање 

цијене воде 
 
I 

 
Даје се сагласност А.Д. „Водовод 

и Канализација – Модрича“ на 
повећање цијене воде: 
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- цијена воде за домаћинства 
повећава се са 0,55 КМ/м³ на 0,70 КМ/м³ 
+ ПДВ; 

- цијена одвода отпадних вода 
(канализација) за домаћинства повећава 
се са    0,15 КМ/м³ на 0,20 КМ/м³ + 
ПДВ; 

- цијена воде за привреду 
повећава се са 1,30 КМ/м³ на 1,60 КМ/м³ 
+ ПДВ; 

- цијена одвода отпадних вода 
(канализација) за привреду повећава се 
са         0,26 КМ/м³ на 0,33 КМ/м³  + 
ПДВ. 

 
II 

 Нова цијена воде примјењиват ће 
се од 01.07.2019. године. 
 

III 
 

 У наредном периоду  да  А.Д. 
„Водовод и Канализација – Модрича“, 
покуша   преко пројеката урадити 
пројектовање и реконструкцију 
водоводне мреже. 
 

IV 
 

Ступањем на снагу овог 
закључка престаје да важи Одлука о 
давању сагласности на повећање цијена 
комуналних услуга број: 01-022-45/12 
од 29.03.2012. године („Службени 
гласник општине Модрича“ број: 3/12). 
 

V 

 Оваj закључак ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-75/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
 
 
 

14. 
На основу члана 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), чл. 6. Закона о 
поступку за укидање заједничког права 
власништва на бившим кметским 
селиштима („Службени лист Босне и 
Херцеговине“, бр. 22/73) и чл. 356. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/51), рјешавајући по 
захтјеву Благојевић Нове сина Крсте 
из Модриче, у предмету признавања 
права власништва на бишвим кметским 
селиштима, Скупштина општине 
Модричана својој 26. редовној сједници, 
одржаној дана 14.06.2019. године, 
донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
 1. Утврђује се да је 
БЛАГОЈЕВИЋ НОВО син Крсте из 
Модриче власник парцеле уписане у 
З.К. извадак 851 за К.О. Таревци 
означене као: 

     -к.ч. 1300/1 – Адица ораница 
пов. 6200 м2. 

 2. Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове 
П.Ј. Модрича – Земљишно-књижна 
канцеларија ће по правоснажности овог 
рјешења извршити укњижбу права 
власништва на парцели из тачке 1. овог 
рјешења, на начин да ће брисати 
власништво некретнине спадајућих 
кметовских селишта те уписати 
Благојевић Ново син Крсте у дијелу 1/1, 
ЈМБ 0503961123013. 

 3. Подносилац захтјева се 
обавезује уплатити 100,00 КМ на име 
трошкова поступка у корист 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука 
на жиро рачун бр. 555007-002251-7643, 
прије правоснажности рјешења. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 Благојевић Ново син Крсте 
поднио је захтјев 20.03.2019. године за 
расправљање имовинских односа на 
бившем кметском селишту. У захтјеву 
је навео да је предметне парцеле 
наслиједио од оца Крсте 1968. године 
коју је отац Крста стекао теретним 
правним послом, куповином од Јанка 
Јанковића. 

 Поступајући по захтјеву 
Подручна јединица Модрича је одржала 
усмену расправу 15.05.2019. године, на 
којој је вјештак геометар Предраг Павић 
извршио идентификацију парцела по 
новом и старом операту, те утврдио да 
парцелама означеним као к.ч. 1 – Адица 
ливада 4. Кл. пов. 5092 м2, Адица 
ливада 3. Кл. пов. 5374 м2 и к.ч. 2 – 
Адица мајдан пијеска пов 410 м2, 
уписаним у П.Л. 14 за К.О. Врањак као 
посјед Благојевић Крсте Нове у дијелу 
1/1 по старом операту одговарају 
парцеле означене као к.ч. 1299 – Адица 
ораница пов. 4676 м2, уписана у З.К. 
извадак 1331 за К.О. Таревци као 
сувласништво Мутавџић Башчелије 
Ајише са 1/3 и Ђукић Михајла Јовице са 
2/3 дијела, и к.ч. 1300/1 Адица ораница 
пов. 6200 м2, уписано у З.К. извадак 851 
за К.О. Таревци као власништво 
спадајућа кметовска селишта других 
катастарских општина. 

 У доказном поступку саслушани 
су свједоци Драго Илић и Милан Симић 
који су сагласно изјавили да је стварни 
власник парцеле Благојевић Ново, да је 
исту стекао наслијеђем од оца Крсте, 
прије 50 година, те да им је познато да 
је Крста исте стекао теретним  правним 
послом од Јанка Јанковића, да је од тада 
у посједу исте и исти му никад нико 
није оспоравао. 

 Чл. 6. Закона о поступку за 
укидање заједничког права власништва 
на бившим кметским селиштима 
наводи: „Поступак за утврђивање права 
власништва по овом закону спроводи и 
рјешење доноси Скупштина општине на 
чијем се подручју налази бивше кметско 
селиште или његов највећи дио, по 

одредбама Закона о општем управном 
поступку“. 

 Чл. 356. ст. 2. Закона о стварним 
правима наводи: „заинтересовано лице 
које није покренуло поступак по 
прописима из чл. 355. Закона (тачка ж. 
Закон о поступку укидања заједничког 
права својине на бившим кметским 
селиштима), а које има правни интерес 
за остваривање својих права по тим 
прописима, може до ступања на снагу 
катастра непокретности, основаног у 
складу са Законом о премјеру и 
катастру Републике Српске да покрене 
поступак за рјешавање спорних 
имовинско-правних односа на 
непокретностима“.  

 С обзиром да је у доказном 
поступку утврђено да је Благојевић 
Ново, односно његов отац Крсто стекао 
предметне некретнине теретним путем 
куповином од Јанка Јанковића, да је у 
посједу и власништву истих, одлучено 
је као у диспозитиву. 

 Републичка управа за геодетске 
и имовинско-правне послове П.Ј. 
Модрича – Земљишно-књижна 
канцеларија ће извршити провођење 
овог рјешења, а на основу чл. 9. Закона 
о поступку за укидање заједничког 
права власништва на бившим кметским 
селиштима. 

 Трошкове поступка подносилац 
је дужан платити у износу од 100,00 
КМ. 

 Против овог рјешења не може се 
изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор, у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-111-42/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
15. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Локалног акционог плана за 
унапређење положаја ромске 



  Страна - 12   Број 5        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА        сриједа, 19. јун 2019. 
 
 

популације на подручју општине 
Модрича за период 2019-2023. године, 
Скупштина општине Модрича на 26. 
редовној сједници одржаној дана 
14.06.2019. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Локални акциони плана за 
унапређење положаја ромске 
популације на подручју општине 
Модрича за период 2019-2023. године. 
 

II 
 

Локални акциони плана 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:01-022-76/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 
 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА 
РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
за период 2019-2023. година 

 
САДРЖАЈ: 
 
1. Уводна разматрања..............стр. 4 
2. Основни подаци о општини стр. 5 
3. Анализа положаја ромске 
популације........................................стр. 7 
4. Методологија......................стр. 11 
5. Циљеви за унапређење положаја 
ромске популације по дефинисаним 
областима........................................стр. 13 
5.1. Образовање.........................стр. 13 
5.2. Запошљавање......................стр. 14 
5.3. Просторно уређење, становање и 
заштита околине.............................стр. 15 

5.4. Укључивање Рома у друштвени 
живот...............................................стр. 16 
6. Табеларни преглед дефинисаних 
циљева.............................................стр. 17 
7. Мониторинг и праћење 
реализације Локалног акционог 
плана................................................стр. 21 
 
1. Уводна разматрања 
 
Локални акциони план за унапређење 
положаја ромске популације је 
документ који на плански и 
систематичан начин разматра положај и 
проблеме ромске популације на 
подручју општине са приједлогом мјера 
за побољшањем услова њиховог 
живота. Акциони план општине 
Модрича је израђен у сарадњи са 
Мисијом ОСЦЕ-а у Босни и 
Херцеговини. 
 Сам документ представља 
дефинисање конкретних корака и 
смјерница рјешавања потреба ромске 
популације кроз ангажовање капацитета 
свих релевантних актера у заједници. 
Роми су најбројнија национална мањина 
у Босни и Херцеговини и Републици 
Српској, а према доступним подацима 
добијеним у оквиру процеса 
евидентирања ромских потреба, Роми 
су и најугроженија национална мањина 
према свим друштвеним параметрима 
који се узимају у обзир приликом 
процјењивања социјалног статуса неке 
заједнице или друштвене групе.   
 Неповољан социоекономски 
положај Рома узрокован је дубоко 
укоријењеним социјалним проблемима 
повезаним са сиромаштвом, ниским 
степеном образовања, високом стопом 
незапослености, неодговарајућим 
условима живота и становања и лошим 
здравственим статусом, те повезано с 
тим, здравствена слика популације је 
лоша што за посљедицу има већу стопу 
смртности и нижа очекивања везана за 
дужину животног вијека 
 Израђен Локални акциони план 
за Роме је и услов за аплицирање 



Сриједа,  19. јун 2019.         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА          Број 5    Страна-13 
 

 

приједлога пројеката ка донаторима за 
добијање новчаних средстава у циљу 
смањења угрожености и побољшања 
положаја Рома. 
 Законски оквир за израду овог 
плана на нивоу Републике Српске је 
Устав РС и Закон о заштити припадника 
националних мањина („Службени 
гласник Републике Српске“ број 2/05) 
којим се уређују права и обавезе 
припадника националних мањина у 
Републици Српској и обавезе органа 
власти у Републици Српској да поштују 
и штите, очувају и развијају етнички, 
културни, језички и вјерски идентитет 
сваког припадника националне мањине 
у РС, који је држављанин БиХ и РС. 
Национална мањина у смислу овог 
закона је дио становништва – 
држављана БиХ и РС који не припадају 
ни једном од конститутивних народа, а 
сачињавају је грађани истог или 
сличног етничког поријекла, исте или 
сличне традиције, обичаја, вјеровања, 
језика, културе и духовности и блиске 
или сродне историјске прошлости и 
других карактеристика.  
Локални акциони план за Роме је у 
складу са Стратегијом развоја општине 
Модрича за период 2017-2026. године. 
Стратегија је израђена уз пуно учешће 
јавног, приватног и невладиног сектора. 
Сврха документа је да информише 
свеукупну јавност и приватни сектор о 
развојном путу Општине, те представља 
основу за израду детаљних планова и 
програма у појединим секторима, 
креира основу за праћење напретка и 
охрабрује сарадњу и договор у 
планирању различитих нивоа власти и 
друштвено-економских партнера. 
 
2. Општи подаци о општини 
Модрича 
 
Општина Модрича са површином од 
363 km2 налази се у сјевероисточном 
дијелу Босне и Херцеговине. Има веома 
повољан положај са становишта развоја 
саобраћаја, јер је једно од важнијих 

саобраћајних чворишта на територији 
Републике Српске. Територија општине 
је подијељена у 24 мјесне заједнице у 
којима живи укупно 23995 становника.  
Модрича се налази на ријеци Босни, 20 
km узводно од њеног ушћа у ријеку 
Саву код Шамца, а по географском 
положају припада појасу умјерено-
континенталне климе. Подручје 
општине Модрича распрострањено је на 
три географска подручја захватајући по 
мањи дио свакога од њих: 
- Дио равнице босанске Посавине 
са дијелом долине ријеке Босне, 
- Подручје масива планине 
Вучијак на лијевој обали ријеке Босне, 
- Подручје масива планине 
Требаве на десној страни ријеке Босне. 
Први човјек на овом подручју појавио 
се током старог каменог доба – 
палеолита, а прво насеље је настало 
прије 4500 година, на Доборском 
бријегу, које тада постаје центар овог 
краја. Назив Модрича постоји преко 840 
година, а први пут се спомиње у 
Повељи угарског краља Беле IV, 
20.07.1244. године. 
Дан општине Модрича је 28. јун – 
Видовдан који се прославља као дан 
ослобођења Модриче у протеклом рату. 
У поводу Видовданске седмице 
организује се низ пријема и 
манифестација (хуманитарних, 
културних и спортских). 
Општина Модрича је била и данас је 
позната као “Град спорта”. То је здрава 
средина у којој постоји велики број 
спортских организација и удружења, а 
одбојка и фудбал су остварили 
најзначајније резултате. 
На подручју општине Модрича постоје 
сљедеће образовне институције: јавна 
предшколска установа, двије градске 
централне основне школе, у које је 
укључено шеснаест подручних 
основних школа из сеоских мјесних 
заједница и Средњошколски центар у 
коме се образују ученици за занимања 
трећег и четвртог степена.  
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Културно-информативни садржаји 
општине Модрича одржавају се у  
оквиру Српског културног центра у 
коме се налази Плава сала капацитета 
250 особа, намијењена за организовање 
конференција и сценских перформанси, 
позоришних представа, Ту су још и 
градска библиотека са преко 30000 
наслова, као и Кино сала која је идеална 
за одржавање филмских и позоришних 
пројекција, концерата и разних других 
програмских садржаја, као и мање 
просторије капацитета до 50 особа у 
којима се одржавају књижевне вечери, 
јавне трибине, радионице, семинари и 
разне промоције. Сам хол и ходници 
пружају могућности излагања слика и 
осталих умјетничких предмета попут 
ручних радова, икона, предмета нађених 
приликом археолошких ископавања и 
др. Уређена Љетна бина СКЦ пружа 
могућности за одржавањем различитих 
културних манифестација под ведрим 
небом. У оквиру ове институције 
културе смештен је и једини медиј на 
територији општине - Радио РС - 
Студио Модрича, који пружа могућност 
информисања цијеле заједнице. 
Један од најперспективнијих природних 
ресурса општине Модрича је Дуга 
Њива- излетиште и ваздушна бања на 
планини Требава која се протеже на 
надморској висини од 400 до 644 метра. 
Дуга Њива богата је бјелогоричним и 
црногоричним шумама, нетакнутим 
изворима питке воде, разноврсним 
биљним и животињским свијетом са 
сталним ваздушним струјањима која 
представљају важан терморегулациони 
фактор због којег је ваздух увијек чист. 
Љети је излетиште на Дугој Њиви 
погодно за камповање, излете, шетње, 
бициклизам, сакупљање љековитог 
биља, лов и риболов, док је у зимском 
периоду идеална за уживање у сњежним 
активностима.  
Прекретницу у развоју туризма 
општине Модрича представља и 
проглашење цркве Светог Лазара и 
Светих Српских Новомученика на Дугој 

Њиви 2007. године у манастир, чиме је 
ово подручје постало један од 
религијских центара Републике Српске. 
Општина Модрича изразито је богата 
плодном земљом и малим водотоцима, а 
са друге стране, Модрича је и град са 
значајном индустријском традицијом. 
Поред Рафинерије уља која је главни 
покретач развоја привреде и заштитни 
симбол града, у Модричи су развијене и 
друге гране индустрије као што су 
обућарска, текстилна, хемијска, дрвна, 
производња хране, пића и друге.  
 
3. Анализа положаја ромске 
популације 
 
Укупан број становника општине 
Модрича, према извјештају Завода за 
статистику РС износи 23995, од тог 
броја 309 лица се изјашњава као 
припадници ромске националности. 
Они живе сконцентрисани у четири 
насеља (Стражевац, Поток махала, 
Жељезничка станица и Ахметовача) у 
градској мјесној заједници Модрича 2. 
Најбројнија су национална мањина на 
подручју општине. Радно способно 
становништво се углавном бави 
прикупљањем секундарних сировина, а 
врло мали број се бави 
предузетништвом. 
Општина Модрича укључује све више 
Рома у све друштвене токове, нарочито 
у домену образовања и запошљавања, те 
кориштења услуга социјалне и 
здравствене заштите. 
Центар за социјални рад Модрича је 
крајем 2005. и почетком 2006. године 
урадио комплетну социјалну карту 
ромске популације (до тада нисмо 
располагали адекватним подацима о 
овој популацији) на основу које су 
предузети даљи кораци у смислу 
унапређења полажаја Рома. У истој 
години повећан је број корисника 
дјечијег додатка за 80% као резултат 
уписа Рома у матичне књиге. Од тада па 
све до данас сва ромска дјеца су 
уписана у матичне књиге и сви 
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корисници остварују права из социјалне 
и дјечије заштите. 
Дјеца без родитељског старања 
стављена су под старатељство ради 
заштите и смјештена су у хранитељске 
породице. 
Центар за социјални рад је у сарадњи са 
Министарством за људска права и 
избјеглице БиХ успоставио 
информациони систем о потребама 
Рома и ромских домаћинстава. Под 
називом „Евиденција ромских потреба“. 
У евиденцији се налазе обрађени 
подаци о потребама Рома са циљем 
унапређења њиховог положаја. Податке 
из евиденције користи Центар, те 
државне, ентитетске и локалне власти.  
Међуетничка клима на подручју 
општине је одлична, уопште не постоји 
дискриминација на етничкој основи. 
Сви Роми имају апсолутна иста права 
као и припадници других етничких 
скупина. Константно се врши 
едуковање ромске популације о значају 
прихватања правила и прописа 
заједница у којим живе за стварање 
добре климе међу комшијама и 
елиминисање предрасуда и стереотипа о 
ромској популацији. 
Проблеми које је потребно превазићи, а 
који се односе на ромску популацију су: 
низак ниво образовања, неадекватни 
услови становања, социјална 
искљученост, недовољна интегрисаност 
у модерне токове живота и изузетно 
мали број запослених. 
Роми имају проблема у комуникацији са 
заједницом због свог социјалног статуса 
и некадашњег начина живота 
(просјачења), па постоје предсрасуде 
код припадника других народа. Али кад 
се једном успостави дијалог са њима, 
очито је и да се ромска заједница 
промијенила и еманциповала у односу 
на ранији период. 
У саставу Центра за социјални рад 
крајем 2012. године отворен је Дневни 
центар намијењен дјеци и младима који 
су склони ризичном понашању. Овај 
центар је отворен у сарадњи с 

Омбудсманом за дјецу РС. Услуге 
Дневног центра углавном користе 
ромска дјеца. Психо-социјални рад са 
њима обавља стручно особље Центра за 
социјални рад што доприноси бољој 
заштити ове осјетљиве категорије 
становништва. 
У октобру 2015. године у Модричи је 
отворен Дневни центар за дјецу са 
посебним потребама у којем се пружају 
услуге дневног боравка дјеце и младих 
са посебним потребама. Редовни 
корисници услуга Дневног центра су 
ромска дјеца, са физичким или 
менталним потешкоћама, па су као 
таква категорисана као лица са 
посебним потребама, а која заједно са 
осталом дјецом свакодневно проводе 
вријеме у Дневном центру. 
Рјешавајући првенствено њихове 
егзистенцијалне проблеме, истичемо 
активности на стамбеном збрињавању 
социјално најугроженијих категорија, 
улагањима у комуналну и водоводну 
инфраструктуру, постављењем јавне 
расвјете и асфалтирањем улица у 
ромским насељима. 
 
Сва ромска насеља прикључена су на 
водоводну и канализациону мрежу, а у 
складу са могућностима пружа им се 
помоћ у области стамбеног збрињавања 
(изградња нових објеката или 
реконструкција постојећих). Већи дио 
улица у ромским насељима има јавну 
расвјету. 
Општина Модрича је током 2016. и 
2017. године реализовала пројекат  
„Roma Action (РА) – Подршка 
социјалном укључењу рањивих ромских 
породица у подручјима погођеним 
поплавама путем обезбјеђења 
стамбених јединица и социо-
економских мјера са активним учешћем 
државних и локалних власти као и 
других интересних група“. Пројекат је 
реализован уз подршку Хуманитарне 
међународне организације Hilfswerk 
Austria International, а партнери на 
пројекту су „Arbeiter-Samariter-Budn 
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Deutschland (АСБ)“ и Удружење „Кали 
Сара –РИЦ“. Наведеним пројектом 
обезбијеђено је 10 стамбених јединица 
по моделу социјалног становања за 
социјално најугроженије ромске 
породице које немају ријешено 
стамбено питање или живе у 
неусловним стамбеним јединицама. У 
питању је изградња двије ламеле са 4 и 
6 станова са припадајућом 
инфраструктуром. 
Укупна вриједност инвестиције у 
Модричи била је: 490.502,68 КМ, а 
Општина је кроз пројекат обезбједила 
локацију (земљиште и приступни пут), 
финансирала све потребне накнаде и 
дозволе за изградњу и употребу 
објеката, обезбиједила прикључке 
зграда на припадајућу инфраструктуру, 
учествовала у избору корисника и 
примопредаји стамбених јединица 
корисницима. Учешће општине 
претворено у новац износило је 
83.746,50 КМ.  
18. децембра 2017. године извршена је 
примопредаја станова изабраним 
корисницима чиме је стамбено збринуто 
10 ромских породица, односно 45 
чланова домаћинства. 
Општина Модрича ће и даље у складу 
са могућностима радити на стамбено 
збрињавању угрожених ромских 
домаћинстава и уређењу комуналне 
инфраструктуре. 
На основу Јавног позива Завода за 
запошљавање Републике Српске у 2017. 
години, 3 Рома са подручја општине 
Модрича добила су средства за 
самозапошљавање у износу од по 
5.000,00 КМ. 
Биро Модрича редовно обавјештава 
припаднике ромске заједнице који су на 
њиховој евиденцији о актуелним јавним 
позивима Завода за запошљавање и 
самозапошљавање, као и о тренутној 
понуди послова на тржишту рада који 
одговарају њиховим квалификацијама. 
У школској 2016/2017 години 35 Рома је 
похађало основну школу, а један ученик 
средњу школу (смјер аутоелектричар), а 

у школској 2017/2018. години 44 Рома 
похађа основну школу, а један ученик 
средњу. Школске 2018/2019 године 40 
Рома похађа основну школу, а један 
ученик је и даље у средњој школи. Сва 
ромска дјеца бесплатно добијају 
уџбенике и прибор за школу.  
Врло мали број ученика заврши основну 
школу, а они који заврше у већини 
случајева не уписују средњу школу. С 
обзиром на чињеницу да се ромска 
дјеца тешко опредјељују и за средње 
образовање, виша и висока школа су тек 
далеко испред њих. 
Када је само стипендирање студената у 
питању Општина Модрича не прави 
разлику између ромских и других 
студената, али до сада нисмо имали 
пријављених таквих студената. 
Првенствено је потребно радити на 
промјени свијести ромске популације 
када је здравствена заштита у питању. 
Низ едукација о здравом начину 
живљења и превенцији болести пошто 
су надлежне здравствене установе 
утврдиле да ромска популација има 
високу стопу морталитета и кратак 
животни вијек (превентивни прегледи, 
вакцинација, савјетовање нарочито 
младих мајки). 
Здравствену заштиту Роми најчешће 
остварују пријавом на евиденцију 
Завода за запошљавање. 
Из наведених разлога Општина 
Модрича је приступила изради 
Локалног акционог плана за Роме како 
би унаприједила њихов положај на 
подручју општине.  
4. Методологија 

 
За израду Локалног акционог плана за 
унапређење положаја ромске 
популације на подручју општине 
Модрича именована је Радна група за 
израду документа. Радну групу су 
чинили представници сљедећих 
институција: 
1. Душанка Лејић, Општина 
Модрича 
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2. Мустафа Мустајбеговић, 
Општина Модрича 
3. Сандра Ђурић, ЈУ Центар за 
социјални рад Модрича 
4. Бранко Симић, ЈЗУ Дом здравља 
Модрича 
5. Љиљана Јовановић, ЈУ ОШ 
„Свети Сава“ Модрича 
6. Тања Симић, ЈУ Ош „Сутјеска“ 
Модрича 
7. Синиша Бабић, ЈУ СШЦ „Јован 
Цвијић“ Модрича 
8. Драгиња Митровић, Завод за 
запошљавање РС, Биро Модрича 
9. Един Шабановић, Полицијска 
станица Модрича 
10.  Мурис Чамџић, МЗ Модрича 2 
 

Задатак именоване Радне групе 
био је да у складу са одредбама 
позитивних законских прописа који 
регулишу положај националних мањина 
израде Локални акциони план у циљу 
сагледавања стања и дефинисања 
стратешких праваца дјеловања општине 
Модрича у сврху унапређења положаја 
ромске популације на подручју 
општине. 
Радна група се састала више пута уз 
савјетодавну подршку Министарства за 
људска права и избјеглице БиХ и 
Мисије ОСЦЕ и присуство ромских 
представника са подручја општине, а 
као полазну основу за анализу стања 
креирала је упитник за испитивање 
потреба ромских породица. Подјелу, 
анализу и обраду упитника извршили су 
представници Центра за социјални рад 
Модрича и представници ромске 
заједнице (Фехратовић Сабир и Аљић 
Рагиб). Они су обишли све ромске 
породице на подручју општине 
Модрича и обавили разговор са 
носиоцима породичног домаћинства 
или пунољетним члановима 
домаћинства те су на основу 
непосредног увида у стање на терену и 
предочену документацију утврдили 
сљедеће чињенично стање: 

- Ромске породице у Модричи 
живе на подручју које припада урбаном 
дијелу општине Модрича, и то у МЗ 
Модрича 1 и Модрича 2, или у ул. 
Козарачка- познато као насеље 
Стражевац, те улицама Карађорђева, 
Петра Кочића, Новосадска и 
Светосавска.  
- Да су на горе описаним 
локалитетима евидентиране 74 
породице.  
- Да су сви пунољетни чланови 
имали идентификационе документе.  
- Да су као најприоритетније 
проблеме истакли: незапосленост, 
сиромаштво, лоше стамбене услове, 
мањак животног простора, немогућност 
проналаска сталног запослења, 
предрасуде, лошу путну 
инфраструктуру, недостатак 
регулисаног одвоза смећа на 
Стражевцу, те потешкоће око оснивања 
удружења јер су изгубили повјерење у 
евентуално изабране представнике 
Рома.  
- Да значајан број дјеце не похађа 
наставу, а родитељи то правдају 
чињеницом да дјеца не желе ићи, 
тешком материјалном ситуацијом, а 
стекао се утисак да ни родитељи нису 
довољно освјештени о потребама и 
значају, као и законској обавезности 
образовања, три породице чекају на 
документе из Њемачке како би дјеца 
наставила редовно образовање.  
- Да су код већег броја стамбених 
јединица у којим живе Роми неријешени 
имовинско-правни односи, те нису у 
могућности легализовати објекте у 
којим станују те обезбиједити 
неопходне прикључке (струја, вода), па 
је присутан ризик од избијања пожара.  
- Све породице имају регулисано 
здравствено осигурање.  
- Само једна породица има 
регистровану дјелатност сакупљања 
секундарних сировина, док су сви 
остали пунољетни евидентирани Роми 
незапослени, а сви млади су, према 
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личним наводима,  заинтересовани за 
запошљавање. 
 
5. Циљеви за унапређење 
положаја ромске популације по 
дефинисаним областима 
5.1. Образовање 
Подршка образовању Рома је од 
суштинског значаја у борби против 
сиромаштва, за интегрисање Рома у 
образовни систем, те је посебно важна 
изградња свијести о неопходности и 
важности образовања.  
На подручју општине Модрича Роми 
похађају ЈУ ОШ „Свети Сава“ јер сва 
ромска насеља гравитирају ка тој 
школи. У наставни процес је укључено 
40 Рома од укупно 951 ученика и то: 
 

Разред Број ученика 
Први разред 8 
Други разред 14 
Трећи разред 4 
Четврти разред 7 
Пети разред 0 
Шести разред 1 
Седми разред 0 
Осми разред 1 
Девети разред 5 
Укупно: 40 
 
Поред наставних ОШ „Свети Сава“ 
подстиче ромску дјецу да се укључују и 
у вананставне активности: у ритмичкој 
секцији је 5 ученица, у хорској секцији 
3 ученика и ликовној секцији једна 
ученица. 
У случају проблема у савладавњу 
градива школа подстиче ученике на 
похађање допунске наставе. 
Континуирано се родитељима пружају 
информације о важности редовног 
похађања наставе, јер ученици 
пропуштају градиво па га отежано 
савладавају. 
Такође, битно је истаћи да се врши 
редовно упознавање ромске заједнице о 
важности уписа у први разред, а у 
случајевима пресељења скреће им се 

пажња на важност наставка школовања 
и пријављивања у постојеће школе. 
У ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича 
један ученик ромске националности 
похађа наставу (трећи разред), али се тај 
ученик од ове године не изјашњава као 
припадник националне мањине, него 
као припадник конститутивног народа.  
Приоритетни циљеви за рјешавање у 
овој области: 
- Веће укључивање ромске дјеце у 
школске активности; 
- Подстицање ромске популације за 
наставак школовања (средња школа, 
факултет);  
- Едуковање родитеља дјеце ромске 
националности о потреби укључивања 
дјеце у образовни систем. 
 
5.2. Запошљавање 

 
Запошљавање је свакако најбољи пут 
изласка из сиромаштва и економске 
искључености што се постиже 
посебним програмима обуке, 
доквалификације и преквалификације, 
али и подршком за самостално 
обављање дјелатности. 
Према подацима Завода за 
запошљавање РС – Биро Модрича на 
евиденцији незапослених лица налази се 
165 особа ромске припадности. Од тог 
броја само 10 лица активно тражи посао 
док остали користе услуге Бироа због 
остваривања права на здравствену 
заштиту. У Бироу су истакли да је 
највећи проблем када су у питању Роми 
нередовно јављање због чега су често 
приморани да их бришу са евиденције. 
Приоритетни циљеви за рјешавање у 
овој области: 
- Анимирање Рома за учешће у 
програмима запошљавања и 
самозапошљавања;  
- Постизање одговарајућег степена 
образовања и стручности прилагођених 
потребама тржишта рада 
(доквалификација и преквалификација);  
- Успостављање базе података о 
образовној структури, 
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квалификованости и радној 
способности незапослених Рома; 
- Обука за писање пословног плана и 
покретање сопственог бизниса. 
 
5.3. Просторно уређење, становање 
и заштита околине 

 
Стамбени објекти у којима живе Роми 
су често неадекватни за становање. То 
су објекти који ни по квалитету, ни по 
димензијама не могу задовољити 
потребе станара. Због неријешених 
имовинско-правних односа не постоји 
могућност легализације стамбених 
објеката па самим тим и немогућност 
прикључења објеката на комуналну 
инфраструктуру. 
С обзиром на чињеницу да се Роми 
највише баве прикупљањем 
секундарних сировина у многим 
ромским насељима није организован 
одвоз и одлагање/прикупљање 
комуналног отпада што представља 
потенцијалан извор заразних болести. 
Најчешћи разлог за то је превелика 
количина отпада коју припадници 
ромске заједнице довозе са других 
локација у циљу селекције прикупљеног 
отпада.  
У насељу Стражевац и улицама 
Новосадска и Светосавска велики 
проблем представља путна 
инфраструктура (макадам) јер се 
становништво жали на прашину љети, а 
на локве и воду зими. 
Приоритетни циљеви за рјешавање у 
овој области: 
- Изградња и санација стамбених 
објеката за Роме; 
- Реконструкција путне 
инфраструктуре; 
- Организовање акција чишћења терена 
од отпада; 
- Легализација објеката у којима живе 
Роми. 
5.4. Укључивање Рома у 
друштвени живот 
Већина ромских породица је спријечена 
да учествује у економским, друштвеним 

и културним токовима због високе 
стопе социјалне искључености. Резултат 
овог стања су сиромаштво и недостатак 
основних могућности за образовање и 
запослење. Ово директно утиче на 
смањење могућности за остваривање 
прихода, учешће у друштвеним 
догађајима или другим активностима у 
заједници. 
Када су у питању проблеми Рома чини 
се да се ради о магичном кругу у којем 
су проблеми повезани и тешко је 
установити шта је првобитни узрок. 
Основне карике тог зачараног круга су 
свакако ниско образовање, које узрокује 
мање шансе за запослење, то опет води 
већем сиромаштву, лошим условима за 
живот, што доприноси дискриминацији 
и тако у круг. Нарочито су угрожени 
млади Роми. Примјетно је да се мањи 
број Рома школује, да су понекад 
дискриминисани како од вршњака, тако 
и од послодаваца. Њихов напредак 
понекад је успорен и од родитеља који 
судбину своје дјеце посматрају кроз 
свој живот, те не подстичу или чак 
спречавају младе да се школују. 
Чињеница је да је посљедних година 
стање ромске заједнице знатно 
унапријеђено захваљујући бројним 
реализованим пројектима. Роми су 
укључени у тај процес путем ромских 
невладиних организација и ромских 
заједница, односно савјета мјесних 
заједница и капиталнх инвестиција 
општине. На подручју општине не 
постоји регистровано удружење грађана 
које се искључиво бави питањима Рома, 
а Роми немају ни свог представника у 
органима власти на локалном нивоу. 
Приоритетни циљеви за рјешавање у 
овој области: 
- Формирање удружења Рома; 
- Едукативне радионице; 
- Организовање културних 
манифестација за Роме; 
- Подизање нивоа свијести о значају 
превентивне здравствене заштите кроз 
организовање превентивних 
здравствених прегледа. 
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1. Табеларни преглед дефинисаних циљева 
Област: Образовање 

Циљеви Потребна 
средства 

Извори 
финанисирања 

Период 
реализације 

Индикатор 
успјешности 

Одговорност 

Веће укључивање 
ромске дјеце у 
школске 
активности 

Трошкови 
превоза на 
такмичења 

Министарства 
Школе 
Општина 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Повећан број 
ромске дјеце 
укључен у 
школске 
активности 

Школе 
Невладине 
организације 

Подстицање ромске 
популације за 
наставак 
школовања (средња 
школа, факултет) 

Стипендије 
Трошкови 
превоза  
Трошкови 
одржавања 
мотивационих 
радионица  

Министарства 
Школе 
Општина 
Фондови за 
финансирање 
школовања 
 

2020 
2021 
2022 
2023 

Повећан број 
ромске дјеце 
укључен у систем 
средњег и 
високог 
образовања  

Школе 
Невладине 
организације 

Едуковање 
родитеља дјеце 
ромске 
националности о 
потреби 
укључивања дјеце у 
образовни систем 

Трошкови 
одржавања 
радионица 

Министарства  
Школе 
Центар за 
социјални рад 
Потенцијални 
донатори 

2020 
2021 
2022 
2023 

Број одржаних 
радионица 

Школе 
Центар за 
социални рад 
Невладине 
организације 

Побољшање услова 
за безбиједан 
долазак ромске 
дјеце у школу 

Средства за 
одржавање 
тротоара и за 
изградњу 
бициклистичких 
стаза 

Министарства 
Општина 
Потенцијални 
донатори 

2021 
2022 
2023 

Површина 
уређених 
локација за 
безбједно кртање 
пјешака 

Општина 
Мјесна заједница 
Ромска заједница 
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Област: Запошљавање 
Циљеви Потребна 

средства 
Извори 

финанисирања 
Период 

реализације 
Индикатор 
успјешности 

Одговорност 

Анимирање Рома за 
учешће у 
програмима 
запошљавања и 
самозапошљавања 

Средства за 
покретање 
бизниса 

Министарства 
Завод за 
запошљавање 
Развојне 
агенције 
Привредне 
коморе 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Повећан број 
запослених Рома 

Завод за 
запошљавање 
Медији 

Постизање 
одговарајућег 
степена образовања 
и стручности 
прилагођених 
потребама тржишта 
рада  

Трошкови 
доквалификације 
и 
преквалификаци- 
је 

Министарства 
Завод за 
запошљавање 
Завод за 
образовање 
одраслих 
Донатори 

2020 
2021 
2022 
2023 

Повећана 
конкурентност 
ромске 
популације на 
тржишту рада 

Завод за 
запошљавање 
Завод за 
образовање 
одраслих 
Невладине 
организације 

Успостављање базе 
података о 
образовној 
структури, 
квалификованости 
и радној 
способности 
незапослених Рома 

Трошкови 
прикупљања 
података 

Министарства 
Завод за 
запошљавање 
Невладине 
оргаизације 

2020 
2021 
2022 
2023 

Израђена база 
података 

Невладине 
органиазције 
Завод за 
запошљавање 

Обука за писање 
пословног плана и 
покретање 
сопственог бизниса 

Трошкови 
одржавања обуке 

Министарства 
Општина 
Развојна агенција  
Завод за 
запошљавање 
Невалдине 
организације 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Број особа који је 
успјешно прошао 
обуку 

Општина 
Развојна агенција  
Завод за 
запошљавање 
Невалдине 
организације 
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Област: Просторно уређење, становање и заштита околине 
Циљеви Потребна 

средства 
Извори 

финанисирања 
Период 

реализације 
Индикатор 
успјешности 

Одговорност 

Изградња и 
санација стамбених 
објеката за Роме 

Средства за 
изградњу или 
санацију 
стамбених 
објеката 

Министарства 
Општина 
Донатори 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Број 
новоизграђених 
или санираних 
објеката у којима 
станују Роми 

Општина 
Ромска заједница 
Извођачи радова 
Донатори 

Реконструкција 
путне 
инфраструктуре 

Средства за 
реконструкцију 
путева 

Министарства 
Општина 
Донатори 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Површина 
асфалтираних и 
санираних путева 

Општина 
Ромска заједница 
Извођачи радова 
Донатори 

Легализација 
објеката у којима 
живе Роми 
 

Средства за 
прибављање 
потребних 
дозвола и 
сагласности  

Министарства 
Општина 
Донатори 

2020 
2021 
2022 
2023 

Број покренутих 
поступака 
легализације 

Општина 
Невладине 
организације 
Ромска заједница 

Организовање 
акција чишћења 
терена од отпада 

Средства за 
чишћење и одвоз 
смећа 

Министарства 
Општина 
Невладине 
организације 
Донатори 
Комунално 
предузеће 

2020 
2021 
2022 
2023 

Површине 
очишћење од 
смећа и кабастог 
отпада 

Општина 
Невладине 
организације 
Ромска заједница 
Комунално 
предузеће 
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Област: Укључивање Рома у друштвени живот 
Циљеви Потребна 

средства 
Извори 

финанисирања 
Период 

реализације 
Индикатор 
успјешности 

Одговорност 

Формирање 
удружења Рома 

Средства за 
регистрацију 
удружења 
грађана 
Канцеларијски 
простор 

Министарства 
Општина 
Донатори 

2020 Регистровано 
удружење 
грађана 

Невладина 
организација 

Едукативне 
радионице 

Трошкови 
одржавања 
радионица 

Министарства 
Невладине 
организације 

2020 
2021 
2022 
2023 

Број одржаних 
радионица 

Невладине 
организације 

Подизање нивоа 
свијести о значају 
превентивне 
здравствене 
заштите кроз 
организоване 
здравствене 
прегледе 

Трошкови 
прегледа 
пацијената 

Министарства 
Институт за 
јавно здравство 
Дом здравља 
Невладине 
организације 

2020 
2021 
2022 
2023 

Број пацијената 
обухваћен 
превентивним 
здравственим 
прегледима 

Институт за јавно 
здравство 
Дом здравља  
Невладине 
организације 

Организовање 
културних 
манифестација за 
Роме 

Трошкови 
одржавања 
манифестација 

Министарства 
Општина 
Невладине 
организације 

2021 
2022 
2023 

Број посјетилаца Невладине 
организације 
(КУД-ови, музичка 
друштва, 
позоришне групе и 
сл.) 
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7. Мониторинг и праћење 
реализације Локалног акционог 
плана 

 
 Мониторинг и праћење 
остваривања постављених циљева 
представља систем за мјерење напретка 
реализације постављених циљева, 
односно представља иницијативу за 
предузимање правовремених мјера у 
циљу евентуалних корекција, те 
оцјењивање свеукупне успјешности 
реализације Локалног акционог плана за 
унапређење положаја ромске 
популације. 
 Праћење подразумијева систем 
прикупљања и обраде података у сврху 
упоређивања постигнутих резултата са 
планираним. 
 Мониторинг се заснива на 
резултатима праћења и даје свеукупну 
оцјену постављених циљева. 
 Постављеним циљевима у 
Акционом плану настоји се осигурати 
свеобухватан приступ утемељен на 
међусобној повезаности интервенција у 
различитим подручјима, односно 
областима дјеловања. Овакав приступ 
захтијева добру кородинисаност 
различитих тијела и сектора, али и 
активну укљученост саме ромске 
заједнице. 
 Постављени су и индикатори 
успјешности који ће омогућити праћење 
имплементације и провођења 
дефинисаих циљева како би се 
омогућила правовремена процјена 
постигнућа, те управљање процесом 
укључивања ромске заједнице у свим 
процесима обухваћеним Акционим 
планом.  
 Ово подразумијева бољу 
вертикалну и хоризонталну повезаност 
свих учесника у провођењу циљева, на 
свим нивоима, те успостављање 
учинковите међусобне комуникације и 
координације и повезано, циљано и 
усклађено међусекторско дјеловање на 
локалном нивоу. 

________________________________ 

16. 
На основу члана 37. Статута 

општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Извода из записника са 25. 
редовне сједнице, Скупштина општине 
Модрича на 26. редовној сједници 
одржаној дана 14.06.2019. године, 
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извод из записника са 26. 
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 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-66/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
17. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Информације о раду 
друштвених организација и удружења 
грађана у 2018. години, Скупштина 
општине Модрича на 26. редовној 
сједници одржаној дана 14.06.2019. 
године, донијела је:  
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З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се Информација о раду 
друштвених организација и удружења 
грађана 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 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-77/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
18. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Информације о 
стипендирању студената на подручју 
општине Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 26. редовној сједници 
одржаној дана 14.06.2019. године, 
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се Информација о 
стипендирању студената на подручју 
општине Модрича. 

 
II 
 

 У наредном периоду размотрити 
могућност измјене и допуне Одлуке о 
стипендирању студената и додјели 
студентских стипендија, како би дјеца 
која спадају у категорију породица са 

четворо или више дјеце имала 
приоритет при добијању стипендија. 
 

III 
 

Информација из тачке  I чини 
саставни дио овог закључка. 
 

IV 
 

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

Број:01-022-78/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
 
19. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број  5/17), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Стратегије развоја општине Модрича за 
2018. годину, Скупштина општине 
Модрича на 26. редовној сједници 
одржаној дана 14.06.2019. године, 
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о реализацији 
Стратегије развоја општине 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“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-79/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. 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 Јавног 
предузећа Српски културни центар 
Модрича за 2018. годину, Скупштина 
општине Модрича на 26. редовној 
сједници одржаној дана 14.06.2019. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду Јавног 
предузећа Српски културни центар 
Модрича за 2018. годину. 

 
II 
 

 На посљедњој страни извјештаја 
у закључку, умјесто броја: 
„18,685,“ треба да пише број: „18.685 
КМ“. 
 

III 
 

Извјештај из тачке I чини саставни 
дио овог закључка. 
 

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

Број:01-022-80/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
 
 
 
 

21. 
На основу члана 37. Статута 

општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Информације о 
пријављеним непокретностима на 
територији општине Модрича, 
достављеним пореским рачунима и 
наплаћеним порезима за 2018. годину, 
Скупштина општине Модрича на 26. 
редовној сједници одржаној 14.06.2019. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се  Информација о 
пријављеним непокретностима на 
територији општине Модрича, 
достављеним пореским рачунима и 
наплаћеним порезима за 2018. годину. 

 
II 

 
Информација из тачке I, чини 

саставни дио овог закључка.  
 

III 
 

      У наредном периоду уколико 
општина буде имала слободних 
приправника на располагању, да их 
упути Пореској управи ПЈ Модрича, да 
им помогну у завршавању фискалног 
регистра непокретности. 
 

IV 
 

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

Број:01-022-81/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
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22. 
На основу члана 37. Статута 

општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Информације о стању јавне 
безбједности на подручју општине 
Модрича у 2018. години, Скупштина 
општине Модрича на 26. редовној 
сједници одржаној дана 14.06.2019. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Прихвата се Информација о стању 
јавне безбједности 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 
„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:01-022-82/19             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 14.06.2019. год   Синиша Никић,с.р. 

________________________________ 
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

1. 
На основу члана 59. став 1. тачка 

21. Закона о локалној самоуправи, 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 30. 
Уредбе о стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 26/19), Начелник 
општине  д о н о с и  
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Стамбене комисије за 

борачко-инвалидску заштиту 
 

I 
 

 Именује се Стамбена комисија за 
борачко-инвалидску заштиту општине 
Модрича, (у даљем тексту Комисија),  у 
саставу: 

1. Лука Вукајловић, 
предсједник  

2. Петар Деспотовић, члан  
3. Драган Петровић , члан  
4. Светозар Божановић , члан  
 
                     I I 
 
Задатак комисије и поступак рада 

прописан је Уредбом о стамбеном  
збрињавању породица погинулих 
бораца и РВИ Одбрамбено-отаџбинског 
рата Републике Српске, („Службени 
гласник РС“, број: 26/19) и Одлуком о 
допунским правима бораца, ППБ и РВИ 
општине Модрича, („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 3/11). 
 

                   I I I 
 

Комисија ће, на основу указане 
потребе, обављати и друге задатке у 
вези са стамбеним збрињавањем бораца,  
 

 
војних инвалида и породица погинулих 
бораца општине Модрича. 
 

I V 
 

 Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи рјешење Начелника 
општине Модрича број: 02-111-12/10 од 
12.08.2010. године о именовању 
Стамбене комисије за борачко-
инвалидску заштиту у општини 
Модрича. 
 

V 
 

Рјешење ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном  гласнику општине 
Модрича“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:02-111-12/19               НАЧЕЛНИК 
Датум: 03.06.2019. год   Младен Крекић,с.р. 

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

 
1. 

Одјељење за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и 
екологију Модрича, Видовданска 1, на 
основу рјешења број 05/8-372-10/19 од 
17.06.2019.године, извршио је у 
регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда, у регистарском листу 
број: 01-38 упис промјене назива 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Модрича, улица Доситеја 
Обрадовића бб. Нови назив заједнице је 
„ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Модрича, улица Доситеја 
Обрадовића бр. 5“ и сједиште Модрича,  
улица Доситеја Обрадовића бр. 5.  
Промјене лица овлашћеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Модрича, улица Доситеја 
Обрадовића бр. 5 са сљедећим 
подацима: 
Лице овлашћемо за заступање је 
ГЊАТИЋ РУЖИЧИЋ СЛАЂАНА, 
предсједник Управног одбора, која 
заступа заједницу самостално и без 
ограничења. 
Ранији заступник РЕГОЈЕВИЋ ЂУКА, 
предсједник Управног одбора, брише се 
из Регистра.  
 
Број: 05/8-372-10/19  
Дана: 17.06.2019. године  

 
                      Службено лице органа  

      Јован Мишић,.с.р. 
___________________________ 
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IV АКТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 
1. 

На основу члана 154. став 5. 
Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) 
и члана 3. став 1. Одлуке о оснивању 
Одбора за жалбе општине Модрича 
број: 01-022-6/14 од 31.01.2014. године 
(„Службени гласник општине Модрича“ 
број: 02/14) Одбор за жалбе општине 
Модрича, на сједници одржаној дана 
15.04.2019. године, донио је: 

П О С Л О В Н И К 
О РАДУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 

ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим пословником се утврђују правила 
поступка, начина рада и одлучивања 
Одбора за жалбе општине Модрича (у 
даљем тексту: Одбор), као и друга 
питања везана за рад Одбора. 
 

Члан 2. 
 

Одбор има предсједника и два члана и 
самосталан је у свом раду. 
Предсједник и чланови Одбора немају 
статус службеника и намјештеника у 
општинској управи. 
Предсједник Одбора представља и 
заступа Одбор, организује рад и 
извршавање задатака Одбора, потписује 
акте Одбора, стара се о примјени 
Пословника о раду и других аката 
Одбора и врши друге послове одређене 
Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице  
локалне самоуправе, овим пословником 
и другим актима Одбора. 
 

 
Члан 3. 

 
Одбор има печат који се израђује у 
складу са законом. 
 

Члан 4. 
 

Стручно-техничке послове за потребе 
Одбора обавља Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту и опште послове 
oпштине Модрича. 
 
НАДЛЕЖНОСТ И НАЧИН РАДА 

ОДБОРА 
 

Члан 5. 
 

Одбор је самостално тијело који у 
складу са одредбама Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
одлучује у другом степену о жалбама 
учесника јавног конкурса у поступку 
запошљавања у Општинску управу 
општине Модрича, о жалбама које се 
односе на статусна питања службеника, 
као и другим жалбама утврђеним горе 
наведеним законом. 
Под статусним питањем службеника 
подразумијевају се заснивање радног 
односа, премјештај, распоређивање, 
оцјењивање, напредовање, 
дисциплинска одговорност и престанак 
радног односа. 
Одлуке Одбора су коначне, а могу се 
преиспитивати од стране надлежног 
суда, у складу са законом. 
 

Члан 6. 
 

Одбор о питањима из своје 
надлежности одлучује на сједницама, 
којима присуствују сви чланови 
Одбора. 
Сједница одбора може се изузетно 
одржати ако су на њој присутна  два 
члана Одбора и у том случају одлука 
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донесена на тој сједници је пуноважна 
ако су за њу гласала оба присутна 
члана. 
Уколико члан одбора постане трајно 
неспособан да обавља  своје послове, 
добровољно се повуче са те дужности, 
прије истека мандата буде разријешен 
дужности или на други начин буде 
трајно спријечен за рад, Одбор може 
обављати свој рад до именовања новог 
члана у складу са ставом 2. овог члана. 
 

Члан 7. 
 

Сједнице Одбора за жалбе одржавају се 
по потреби, а најмање једном годишње 
уз обавезно сачињавање извјештаја о 
свом раду који се подноси Скупштини 
општине Модрича. 
Дневни ред сједнице Одбора утврђује 
предсједник Одбора. 
Сједници Одбора присуствују чланови 
одбора и записничар. 
 

Члан 8. 
 

У току сједнице Одбора води се 
записник који потписују предсједник и 
записничар. 
Записник са сједнице Одбора садржи: 
датум одржавања сједнице, имена 
присутних чланова Одбора, имена 
других лица присутних на сједници, 
предмет расправљања и одлучивања, 
изреку донесене одлуке, образложење, 
те по потреби издвојена мишљења 
појединих чланова Одбора и друге 
закључке донесене на сједници. 
О вођењу записника стара се Одјељење 
за борачко-инвалидску заштиту и опште 
послове општине Модрича. 

 
Члан 9. 

 
Одлуку по поднесеној жалби, Одбор 
доноси на сједници затвореној за 
јавност, коју сазива и којом предсједава 
предсједник Одбора. 
На сједници предсједник Одбора 
извјештава о појединачној жалби, 

усмено излаже садржај жалбе и битне 
чињенице. 
Након излагања предсједник Одбора 
даје могућност присутним члановима 
Одбора да изложе своје мишљење у 
вези са предметом поступка, након чега 
Одбор доноси одлуку. 
Одлука се доноси већином гласова од 
укупног броја чланова одбора. 
Предсједник и чланови Одбора не могу 
да се уздрже од гласања. 
 

Члан 10. 
 

Одбор подноси извјештај о свом раду 
Скупштини општине Модрича најмање 
једном годишње. 
 
ПРАВИЛА ПОСТУПКА ПО ЖАЛБИ 

 
Члан 11. 

 
Жалба се доставља Одбору путем 
органа који је поступао у првом 
степену.  
Кад орган који је поступао у првом 
степену утврди да је поднесена жалба 
допуштена, благовремена и изјављена 
од овлаштеног лица, а није новим 
рјешењем замијенио рјешење које 
жалбом побија, дужан је без одлагања, а 
најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема жалбе доставити жалбу 
Одбору. 
Првостепени орган је Одбору дужан уз 
жалбу доставити све списе који се 
односе на предмет и изјашњење по 
сваком наводу из жалбе. 
Уколико првостепени орган не достави 
изјашњење по жалби, Одбор ће 
затражити да се исто достави у року од 
8 дана. 
Образац који се доставља Одбору 
садржи: назив органа који је донио 
првостепено рјешење, број и датум 
рјешења, правни основ за доношење 
рјешења, датум пријема рјешења на које 
је изјављена жалба уз предочење доказа 
о уручењу рјешења које се побија 
жалбом, датум када је изјављена жалба, 
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да ли је жалба допуштена, благовремена 
и изјављена од овлаштеног лица, име и 
презиме подносиоца жалбе, тачан назив 
радног мјеста подносиоца жалбе према 
важећој систематизацији, датум почетка 
рада у органу, разлог престанка радног 
односа уколико је до престанка дошло, 
име и презиме особе за контакт поводом 
жалбе и број телефона. 
Уколико је жалба достављена Одбору 
непосредно или путем поште, жалбу 
Одбор доставља првостепеном органу 
ради давања изјашњења по жалби и 
достављања цјелокупног списа 
предмета. 
Поступак пред Одбором започиње 
након достављања жалбе, изјашњења 
првостепеног органа по жалби на 
посебном обрасцу Одбора и 
цјелокупног списа предмета. 
 

Члан 12. 
 

Жалба се подноси у писменој форми, 
мора да буде разумљива и да садржи све 
потребне елементе да би се по жалби 
могло поступати.  
Жалба треба да садржи: 
а) име и презиме подносиоца жалбе, 
пребивалиште подносиоца жалбе, име и 
презиме заступника или пуномоћника 
подносиоца жалбе ако га подносилац 
жалбе има,  
б) назив органа против ког се подноси 
жалба, број и датум рјешења против ког 
се подноси жалба, 
в) наводе о томе у ком погледу је 
жалилац незадовољан рјешењем, 
г) потпис подносиоца жалбе, односно 
заступника или пуномоћника ако их 
подносилац жалбе има.  
Уколико жалба не садржи елементе из 
претходног става, Одбор ће наложити 
подносиоцу жалбе да исту допуни. 
 

Члан 13. 
 

Подносилац жалбе је дужан да без 
одлагања, а најкасније у року од осам 

дана допуни жалбу у складу са 
захтјевом Одбора. 
У случају да подносилац жалбе жалбу 
не допуни у року из става 1. овог члана, 
Одбор ће закључком одбацити 
поднесену жалбу. 
Рок за рјешавање по жалби рачунаће се 
од дана пријема допуне жалбе. 
 

Члан 14. 
 

Уколико подносилац жалбе одустане од 
жалбе Одбор, ће донијети закључак о 
обустављању поступка. 
 

Члан 15. 
 

По пријему жалбе предсједник Одбора 
без одлагања упознаје све чланове 
Одбора са списом и документацијом 
достављеном уз жалбу. 
Сваки члан Одбора дужан је да се 
упозна са предметом жалбе прије 
сједнице на којој ће се расправљати о 
основаности жалбе. 
 

Члан 16. 
 

Рјешавајући по жалби, Одбор може 
жалбу одбацити закључком, ако утврди 
да је недопуштена, неблаговремена или 
изјављена од неовлаштеног лица, ако је 
о томе пропустио да одлучи 
првостепени орган. 
Уколико жалбу не одбаци закључком, 
Одбор узима предмет у рјешавање. 
 

Члан 17. 
 

Одлучујући по жалби, Одбор може: 
а) одбити жалбу и потврдити 
првостепено рјешење, 
б) усвојити жалбу, поништити 
првостепено рјешење у цјелости или 
дјелимично и вратити првостепеном 
органу на поновни поступак и 
одлучивање или 
в) усвојити жалбу и измијенити 
донесено рјешење. 
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Члан 18. 
 

Одбор ће одбити жалбу и потврдити 
првостепено рјешење ако утврди да је 
првостепени поступак правилно 
проведен и да је донесено рјешење 
засновано на закону, а жалба 
неоснована, односно да су недостаци 
уочени у првостепеном поступку такви 
да не могу утицати на законитост 
оспорене одлуке. 
 

Члан 19. 
 

Одбор ће уважити жалбу, поништити 
првостепено рјешење и предмет вратити 
првостепеном органу на поновни 
поступак и одлучивање ако утвди да је 
због погрешно и непотпуно уврђеног 
чињеничног стања треба провести 
поновни поступак или да су током 
поступка почињене повреде поступка 
које би биле од утицаја на законитост 
побијаног рјешења. 
 

Члан 20. 
 

Одбор ће поништити првостепено 
рјешење и сам одлучити ако утврди да 
су у првостепеном поступку погрешно 
оцијењени докази, да је из утврђених 
чињеница изведен погрешан закључак у 
погледу чињеничног стања, да је 
погрешно примијењен материјални 
пропис или ако нађе да је на основу 
слободне оцјене доказа требало 
донијети другачије рјешење. 
 

Члан 21. 
 

Одбор може изузетно сам саслушати 
подносиоца жалбе, свједока и вјештака 
када то сматра неопходним за правилно 
утврђивање битних чињеница и 
правилно рјешење поступка, у циљу 
бржег и економичније отклањања 
недостатака у првостепеном постпуку. 
 

 
 

Члан 22. 
 

Ако одбор одлучи да сам проводи 
поступка саслушања из претходног 
члана заказаће саслушање у сједишту 
Одбора и на саслушање писмено 
позвати подносиоца жалбе, свједоке и 
вјештаке, најкасније осам дана прије 
дана заказаног за саслушање. 
Позвано лице дужно је одазвати се 
позиву. 

Члан 23. 
 

Одбор може одлучити да у предмету у 
којем је донио одлуку, а прије 
достављања одлуке странкама, поново 
отвори расправу и донесе другачију 
одлуку. 
 

Члан 24. 
 

Одбор за жалбе је дужан одлучити по 
жалби у року од 60 дана од дана 
пријема уредне жалбе.  
Одлука одбора доставља се подносиоцу 
жалбе у року од осам дана од дана 
доношења. 
Одлуке одбора су коначне и против 
истих није дозвољена жалба, али се иста 
може преиспитивати пред надлежним 
судом. 

Члан 25. 
 

Одбор доноси одлуке у форми рјешења 
и закључка. 
Рјешењем се одлучује о правној ствари 
која је предмет поступка, а закључком о 
питањима која се тичу поступка. 
Изузетно, Одбор закључком одбацује 
жалбу уколико је иста непотпуна, 
недопуштена, неблаговремена или 
поднесена од стране неовлаштеног 
лица. 
Одлука Одбора садржи: број и датум, 
увод, изреку, образложење, поуку о 
правном лијеку, потпис предсједника 
Одбора и печат Одбора. 
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Члан 26. 
 

На питања која се тичу поступка по 
жалби, а која нису утврђена овим 
Правилником примјењују се одредбе 
Закона о општем управном поступку. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 

Пословник о раду Одбора доноси Одбор 
већином гласова од укупног броја 
чланова Одбора. Измјене и допуне овог 
Пословника врше се на начин и по 
поступку по којем се пословник доноси. 
 

Члан 28. 
 

Овај пословник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Општине 
Модрича“. 
 

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ 
Број: 01-127-03/19          Предсједник одбора 
Датум: 15.04.2019. год      Бојан Видић, с.р. 

___________________________ 
 

2. 
На основу члана 154. став 6. 

Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16) 
и члана 3. став 2. Одлуке о оснивању 
Одбора за жалбе општине Модрича 
број: 01-022-6/14 од 31.01.2014. године 
(„Службени гласник oпштине Модрича“ 
број: 02/14) Одбор за жалбе општине 
Модрича, на сједници одржаној дана 
15.04.2019. године, донио је 

ОДЛУКУ  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПЕЧАТА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ 
ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком приступа се изради 
печата Одбора за жалбе општине 
Модрича. 
 

Члан 2. 
 

Печат је округлог облика, 35 mm, са 
амблемом Републике Српске и са 
ћириличним и латиничним текстом: 
«РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА 
МОДРИЧА, ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ 
ОПШТИНЕ МОДРИЧА» нумерисан 
бројем « 1 » – 1 комад. 
 

Члан 3. 
 

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

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ 
Број: 01-127-04/19          Предсједник одбора 
Датум: 15.04.2019. год      Бојан Видић, с.р. 

___________________________ 
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