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I АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. 
 Нa oснoву члaнa 39. стaв 2. тачка 21. 
Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви («Службeни 
глaсник Рeпубликe Српскe», брoj: 97/16 и 
36/19), члaнa 4. Зaкoнa o стaтусу 
функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe 
(«Службeни глaсник Рeпубликe Српскe», 
брoj: 96/05 и 98/13), члана 37. Статута 
општине Модрича («Службени гласник 
општине Модрича», број: 5/17) и члана 
192., а у вези са чланом 194. Пословника о 
раду Скупштине општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», 
број: 6/17), Скупштина општине Модрича 
на 32. редовној сједници одржаној 
25.02.2020. године, донијела је:  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o избору потпредсједника Скупштине 

општине Модрича 
 

1. За потпредсједника Скупштине 
општине Модрича, почев од 25.02.2020. 
године а на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине, изабран је Небојша 
Кнежевић, дипл. економиста из Модриче.            

2. Пoтпрeдсjeдник Скупштинe 
oпштинe je у склaду сa Зaкoнoм 
функциoнeр oпштинe, a свojу дужнoст 
oбaвљa  сa  стaтусoм   зaпoслeнoг   лицa   нa  

 
oснoву рjeшeњa o рaднoм oднoсу нa 
мaндaтни пeриoд, кoje ћe дoниjeти 
прeдсjeдник Скупштинe oпштинe. 

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 
 

Скупштине општине Модрича на 
својој 31. редовној сједници одржаној дана 
27.12.2020. године, донијела је рјешење 
којим  Велибору Цвијићу престаје функција 
потпредсједника скупштине, из разлога 
избора на мјесто предсједника Скупштине 
општине Модрича.  

Члaнoм 39. стaв 2. тачка 21. Зaкoнa o 
лoкaлнoj сaмoупрaви, прoписaнo je дa 
Скупштинa oпштинe бирa и рaзрjeшaвa 
прeдсjeдникa скупштинe oпштинe, 
пoтпрeдсjeдникa скупштинe oпштинe, 
зaмjeникa нaчeлникa oпштинe, сeкрeтaрa 
скупштинe oпштинe и члaнoвe стaлних и 
пoврeмeних рaдних тиjeлa скупштинe.  

Члaнoм 4. Зaкoнa o стaтусу 
функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe 
прoписaнo je дa сe избoр функциoнeрa 
врши у склaду сa избoрним прoписимa, 
прoписимa кojи уeђуjу систeм лoкaлнe 
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сaмoупрaвe и пoслoвникoм o рaду 
скупштинe jeдиницe лoкaлнe сaмoупaвe.  

Чланом 37. став Статута општине 
Модрича утврђена је да надлежност 
скупштине да бира и разрјешава 
предсједника скупштине, потпредсједника 
Скупштине, замјеника начелника општине, 
секретара Скупштине начелнике одјељења 
или службе и чланове сталних и 
повремених радних тијела скупштине.  

Члaнoм 27. и 192. Пословника о раду 
Скупштине општине Модрича прописано је 
да кандидата за предсједника Скупштине 
предлаже Комисија за избор и именовање 
уз претходно консултовање политичких 
странака и коалиција заступљених у 
Скупштини. 

Чланом 194. прoписaнo дa сe избор 
потпредсједника Скупштине врши по 
поступку утврђеном за избор предсједника 
Скупштине. 

Комисија за избор и именовање на 
сједници одржаној дана 24.02.2020. године, 
разматрала је приједлогe кандидата за 
потпредсједника Скупштине општине, и 
утврдила да су за потпредсједника 
Скупштине општине кандидовани Небојша 
Кнежевић – Демократски народни савез, 
Младен Видовић – Партија демократског 
прогреса и Милутин Поповић – Партија 
демократског прогреса.  

Кандидат Младен Видовић доставио 
је писани дописом којим повлачи своју 
кандидатуру за потпредсједника 
скупштине, док је кандидат Милутин 
Поповић на сједници Комисије за избор и 
именовање, на записник изјавио да повлачи 
своју кандидатуру. 

Скупштина општине је одлучила да 
се избор потпредсједника скупштине 
изврши јавним гласањем. 

Нaкoн oбaвљeнoг гласања, 
једногласно зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe 
oпштинe изaбрaн je Небојша Кнежевић, 
дипл. економиста из Модрича. 

Члaнoм 36. Стaтутa oпштинe 
Модрича утврђeнo je кo су функциoнeри 
oпштинe, тe у смислу oдрeдби члaнa 9. 
Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa 
лoкaлнe сaмoупрaвe, a у вeзи сa члaнoм 2. 
истoг Зaкoнa пoтпрeдсjeдник Скупштинe 

oпштинe свojу дужнoст oбaвљa сa стaтусoм 
зaпoслeнoг лицa пo oснoву рjeшeњa o рaду 
нa мaндaтни пeриoд утврђeн избoрним 
прoписимa.  

Рjeшeњe o рaднoм oднoсу 
пoтпрeдсjeднику Скупштинe oпштинe 
дoниjeћe прeдсjeдник Скупштинe oпштинe 
нaкoн избoрa oд стрaнe Скупштинe 
oпштинe, штo je рeгулисaнo члaнoм 5. стaв 
2. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницe 
лoкaлнe сaмoупрaвe.  

Нa oснoву нaприjeд нaвeдeнoг 
Скупштинa oпштинe Модрича je нa 32. 
редовној сjeдници oдржaнoj 25.02.2020. 
године, дoниjeлa рjeшeњe кao у 
диспoзитиву.  

ПРAВНA ПOУКA: Прoтив oвoг 
рjeшeњa нe мoжe сe улoжити жaлбa, aли сe 
мoжe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 
дoстaвљaњa, тужбoм пoкрeнути упрaвни 
спoр прeд Oкружним судoм у Дoбojу. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-111-5/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
2. 

На основу члана 2.12. став 6. 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(''Службени гласник БиХ'', број 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 37. 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на својој 32. 
редовној сједници одржаној дана 
25.02.2020. године, донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Општинске изборне 

комисије Модрича 
 
I 
 

Милош Ђурић дипл. правник из 
Модриче, разрјешава се дужности члана 
Општинске изборне комисије Модрича, 
због истека мандата на који је именован. 
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II 
            Мандат члану Општинске изборне 
комисије Модрича Милошу Ђурићу 
престаје даном давања сагласности 
Централне изборне комисије БиХ на 
Рјешење о разрјешењу.  

 
III 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
давања сагласности Централне изборне 
комисије БиХ, а биће објављено у 
„Службеном гласнику Општине Модрича''. 

 
О б  р а з л о ж е њ е 

 
Дана 09.05.2012. године Централна 

изборна комисија БиХ дала је сагласност на 
Рјешење Скупштине општине Модрича, 
којим је Милош Ђурић дипл. правник из 
Модриче именован за члана Општинске 
изборне комисије Модрича. 

У складу са чланом 2.4. Изборног 
закона Босне и Херцеговине и чланом 9. 
Упутства о утврђивању квалификација, 
броја и именовању чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни 
и Херцеговини („Службени гласник Босне 
и Херцеговине“ 29/18 и 36/19), мандат 
чланова изборне комисије траје седам 
година.  

Чланом 2.12 став 6. Изборног закона 
Босне и Херцеговине прописано је да 
чланове општинских изборних комисија 
разрјешава скупштина општине, уз 
сагласност Централне изборне комисије.  

На основу напријед наведеног, 
узимајући у обзир чињеницу да је члану 
Општинске изборне комисије истекао 
мандат, доноси се рјешење као у изреци, 
након чега ће се затражити и сагласност 
Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Добоју у року од 30 
дана од дана пријема рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-111-6/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 

3. 
На основу члана 2.12. став 5. 

Изборног закона Босне и Херцеговине 
(''Службени гласник БиХ'', број 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) а у вези са 
чланом 7. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању 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 својој 32. редовној 
сједници одржаној дана 25.02.2020. године, 
донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Општинске изборне 

комисије Модрича 
 
I 
 

ОЛИВЕРА ЧАНИЋ, дипл. правник 
из Модриче, именује се за члана 
Општинске изборне комисије Модрича. 
 

II 
 

 Мандат члана Општинске изборне 
комисије траје 7 (седам) година, и тече од 
дана давања сагласности Централне 
изборне комисије Босне и Херцеговине на 
Рјешење  о именовању члана Oштинске 
изборне комисије Модрича, донесеног од 
стране Скупштине општине Модрича, као 
надлежног органа.  
 

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
давања сагласности Централне изборне 
Комисије БиХ, а биће објављено у 
„Службеном гласнику Општине Модрича''. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина општине Модрича на 24. 
редовној сједници одржаној дана 
18.04.2019. године донијела је Одлуку о 
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расписивању Јавног огласа за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије 
Модрича број: 01-022-32/19. 
  Јавни оглас објављен је у дневном 
листу „Глас Српске“ дана 07.05.2019. 
године и ''Службеном гласнику Републике 
Српске'' број 38/19 дана 14.05.2019. године. 

Поступак по Јавном огласу спровела 
је Комисија коју је именовала Скупштина 
општине рјешењем број: 01-111-28/19 од 
18.04.2019. године. 
  Пријаву на расписани јавни конкурс 
благовремену и потпуну доставила су три 
кандидата и то: Оливера Чанић дипл. 
правник из Модриче, Биљана Савичић, 
дипл. правник из Модриче и Ђорђе 
Нијемчевић, магистар политичких наука из 
Модриче. 
 Комисија је одржала усмени 
интервју са кандидатима дана 21.02.2020. 
године. 
 На инервију су били присутни 
предсједница и члан комисије - Боја 
Лугоња и Жељко Терзић, док је Бранкица 
Поповић била одсутна. 

На усмени интервју су се одазвала 
два кандидата и то: Оливера Чанић и Ђорђе 
Нијемчевић, док је кандидат Биљана 
Савичић телефонским путем обавијестила 
комисију да неће доћи на заказани интервју 
и да одустаје од пријаве на Јавни оглас за 
именовање једног члана Општинске 
изборне комисије Модрича. 
 Након обављеног интервјуа 
извршено је бодовање кандидата и 
утврђено је да је кандидат Оливера Чанић 
остварила 29 бодова, а кандитад Ђорђе 
Нијемчевић 28 бодова. 
 Конкурсна комисија доставила је 
Скупштини општини Модрича Извјештај о 
спроведеном поступку, са приједлогом за 
именовање Оливере Чанић дипл. правник 
из Модриче, за члана Општинске изборне 
комисије Модрича. 
 На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича  је на 32. 
редовној сједници одржаној дана 
25.02.2020. године донијела рјешење као у 
диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Добоју у року од 30 
дана од дана пријема рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-111-7/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
4.  
 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 36/19) и члана 37. 
Статута општине Модрича (,,Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 32. 
редовној сједници одржаној дана 
25.02.2020. године,  донијела је: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење 
поступка по јавном огласу за именовање 

једног 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:  
 
 - Ружица Карамановић, предсједник 
 - Дара Крнета, члан 
 - Мирјана Горановић, 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 
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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“. 

 
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:    01-111-8/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
5. 
 На основу чл. 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, 60/15 и 107/19), 
рјешавајући по захтјеву Бамбуловић Жељка 
сина Саве из Модриче, у предмету 
признања права власништва на бившим 
кметским селиштима, Скупштина опшине 
Модрича на 32. редовној сједници одржаној 
дана 25.02.2020. године, донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

     1. Утврђује се да је 
БАМБУЛОВИЋ ЖЕЉКО син Саве из 
Модриче власник парцеле уписане у З.К. 
извадак 118 за К.О. Добриња означене као:
 - к.ч. 88/8 – њива Платине горње 
пов. 3832 м² 
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  2. Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове П.Ј. Модрича ће 
по правоснажности овог рјешења извршити 
укњижбу права власништва на парцели из 
тачке 1. овог рјешења, на начин да ће се 
брисати власништво бивше кметовске 
породице Баришић те уписати Бамбуловић 
Жељко син Саве у дијелу 1/1. 
 3. Подносилац захтјева се обавезује 
уплатити 100,00 КМ на име трошкова 
поступка у корист Републичке управе за 
геодетске и имеовинско-правне послове 
Бања Лука на жиро рачун бр. 555007-
002251-7643, прије правоснажности 
рјешења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Бамбуловић Жељко син Саве поднио 
је захтјев 28.01.2020. год. за расправљање 
имовинских односа на бившем кметском 
селишту. У захтјеву је навео да је 
предметне парцеле стекао купопродајним 
уговором од Баришић Иве сина Пере 
закљученим 27.01.2020. године код Нотара 
Милоша Савића из Шамца, а који је у 
посједу истих дуже од 50 година, и да је у 
катастру уписан као посједник на истој у 
дијелу 1/1. 
 Поступајући по захтјеву Подручна 
јединица Модрича је одржала усмену 
расправу 04.04.2020. године, на којој је 
вјештак геометар Боро Савић извршио 
идентификацију парцела по новом и старом 
операту те утврдио да парцели означеној 
као к.ч. 396/2 – њива Горње поље 3. кл. пов. 
3832 м² уписаној у П.Л. 1171 за К.О. 
Добриња као посјед Бамбуловић Саве 
Жељка у дијелу 1/1 по земљишно-књижном 
операту одговара парцела означена као к.ч. 
88/8 – њива Платине горње пов. 3832 м² 
уписана у З.К. извадак 118 за К.О. Добриња 
као власништво бивше кметовске породице 
Баришић (упис из 1920. године). На основу 
изјаве свједока Петровић Раде те увидом у 
Уговор о продаји некретнина закљученим 
27.01.2020. године између Баришић Иве 
сина Пере као продавца и Бамбуловић 
Жељка сина Саве као купца овјереним код 
Нотара Милоша Савића из Шамца Ов. бр. 
66/2020 утврђено је да је стварни власник 

парцеле Бамбуловић Жељко син Саве из 
Модриче, који је уписан у катастарском 
операту са 1/1 дијела, у посједу је исте те га 
нико и не оспорава у кориштењу исте. 
 Члан 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. 8. Закона о поступку за укидање 
заједничког права власништва на бившим 
кметским селиштима наводи: „Након 
спроведеног поступка надлежни орган 
доноси рјешење о утврђивању права 
власништва на бившем кметском селишту“. 
 Чл. 356. ст. 2. Закона о стварним 
правима наводи: „Заинтересовано лице које 
није покренуло поступак по прописима из 
чл. 355. Закона, а које има правни интерес 
за остваривање својих права по тим 
прописима из чл. 355. закона, а које има 
правни интерес за остваривање својих 
права по тим прописима, може да покрене 
поступак за рјешавање спорних имовинско-
правних односа на непокретностима“. 
 На основу овако утврђеног 
чињеничног стања одлучено је као у 
диспозитиву. 
 Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове П.Ј. Модрича – 
Земљишно-књижна канцеларија ће 
извршити провођење овог рјешења по 
службеној дужности, а на основу чл. 9. 
Закона о постпуку за укидање заједничког 
права власништва на бившим кметским 
селиштима. 
 Трошкови поступка подосилац 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:    01-111-9/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
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6. 
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 36/19) и 
члана 37. Статута општине Модрича 
(,,Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина опшине Модрича на 
32. редовној сједници одржаној дана 
25.02.2020. године, донијела је: 

 
О Д Л У К У 

о објављивању Јавног огласа за 
именовање једног члана  

Општинске изборне комисије Модрича 
 
I 
 

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

II 
 

 (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 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. 
 7) које обавља извршну функцију, 
како је утврђено одредбом члана 1.8. став 
(6) Изборног закона БиХ, односно лице које 
је на дужности именовао Савјет министара 
БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада 
Републике Српске, кантонална влада и 
општинско вијеће, односно скупштина 
општине.“ 
 

III 
 

(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. 

 
IV 

 
 (1) Посебни услови које кандидат 
мора испуњавати:  
 1) да има пребивалиште у општини 
Модрича, 
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  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 2.000 бирача уписаних у Централни 
бирачки списак или ако је потребно 
испоштовати одредбе члана 2.14 став 1. 
Изборног закона БиХ. 
 (5) Изузетно, уколико ни у 
поновљеном поступку расписивања јавног 
огласа нема кандидата који испуњавају 
услове из овог члана став (1) тачка 2) за 
члана изборне комисије може бити 
именовано лице које има завршену средњу 
школу, односно IV степен стручне спреме.  
  (6) Под искуством у провођењу 
избора подразумјева се:  
 а) чланство у изборној комисији и 
 б) чланство у бирачком одбору на 
изборима обухваћеним Изборним законом 
БиХ. 

 
V 
 

 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.  
 

 

VI 
 

 (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. 

 
VII 

 
 (1) Поступак провођења јавног 
огласа и сачињавање ранг - листе кандидата 
врши Комисија за провођење поступка по 
јавном огласу за именовање једног 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. 

VIII 
 

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

IX 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ,,Службеном 
гласнику Општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-9/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
7. 
 На основу члана 47. и члана 192. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број 40/13, 106/15 , 3/16 и 84/19) и члана 37. 
Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича», бр. 5/17) 
Скупштина општине Модрича на 32. 
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сједници одржаној дана 25.02.2020. године 
донијела је: 
 

О Д Л У К У 
o утврђивању Нацрта регулационог 

плана „Модрича 1“ 
 

Члан 1. 
                                                                                                                       

Скупштина општине утврђује Нацрт 
регулационог плана „Модрича 1“ у 
Модричи (у даљем тексту: Нацрт). 

                                                     
Члан 2. 

 
Нацрт се излаже на јавни увид у 

просторијама предузећа « Routing» д.о.о. 
Бања Лука, просторијама Одјељења за 
просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију општине Модрича, 
просторијама Српског културног центра, и 
просторијама Мјесне заједнице Модрича 1 
и Модрича 2 сваког дана, осим суботе, 
недеље и државног празника, у времену од 
07,00 до 15,00 часова,  а трајаће 30 дана.  

   
Члан 3. 

 
За вријеме јавног увида, свако 

физичко и правно лице може дати 
мишљење, примједбе и приједлоге на 
Нацрт, уписом у свеску, која ће се налазити 
у просторији у којој је Нацрт изложен  или 
у форми дописа Одјељењу за просторно 
уређење, стамбено комунално послове и 
екологију општине Модрича.  

                                                     
Члан 4. 

 
О мјесту, датуму почетка и трајању 

јавног увида, као и мјесту и датуму јавног 
излагања Нацрта, јавност ће бити 
обавијештена путем дневног листа «Глас 
Српске» и телевизије Канал 3 Прњавор 8 
дана прије почетка јавног увида и 15 дана 
од почетка излагања Нацрта на јавни увид.  

 
Члан 5. 

 
Одјељење за просторно уређење, 

стамбено комуналне послове и екологију  

обавијестиће огласом власнике некретнина 
на подручју обухваћеном Планом о јавном 
увиду.                                                      

Члан 6. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-12/20           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
8. 
 На основу члана 47. и члана 192. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број 40/13, 106/15 , 3/16 и 84/19) и члана 37. 
Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича»,бр. 5/17) 
Скупштина општине Модрича на 32. 
редовној сједници одржаној дана 
25.02.2020. године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
o утврђивању Нацрта регулационог 

плана „Предузетничка зона“ 
 

Члан 1. 
                                                                                              

Скупштина општине утврђује Нацрт 
регулационог плана „Предузетничка зона“ 
у Модричи (у даљем тексту: Нацрт). 

                                                     
Члан 2. 

 
Нацрт се излаже на јавни увид у 

просторијама предузећа Институт за 
грађевинарство « ИГ» д.о.о. Бања Лука, 
просторијама Одјељења за просторно 
уређење, стамбено комуналне послове и 
екологију општине Модрича, просторијама 
Српског културног центра и просторијама 
мјесне заједнице Модрича 2 ,  Модрича 3,  
Модрича 5 и Гаревац  сваког дана, осим 
суботе, недеље и државног празника, у 
времену од 07.00 до 15.00 часова, а трајаће 
30 дана.    

Члан 3. 
 

За вријеме јавног увида, свако 
физичко и правно лице може дати 
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мишљење, примједбе и приједлоге на 
Нацрт, уписом у свеску, која ће се налазити 
у просторији у којој је Нацрт изложен  или 
у форми дописа Одјељењу за просторно 
уређење, стамбено комунално послове и 
екологију општине Модрича.  

 
Члан 4. 

 
О мјесту, датуму почетка и трајању 

јавног увида, као и мјесту и датуму јавног 
излагања Нацрта, јавност ће бити 
обавијештена путем дневног листа «Глас 
Српске» и телевизије Канал 3 Прњавор 8 
дана прије почетка јавног увида и 15 дана 
од почетка излагања нацрта Плана на јавни 
увид.  

Члан 5. 
 
Одјељење за просторно уређење, 

стамбено комуналне послове и екологију  
обав јестиће огласом власнике некретнина 
на подручју обухваћеном Планом о јавном 
увиду.                                       

Члан 6. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-13/20           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
9. 

На основу члана 80. став 4. Закона о  
уређењу простора и грађењу  („Службени 
гласник Републике Српске“, број  40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19 ), и члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), Скупштина 
општине Модрича, на 32. сједници 
одржаној дана 25.02.2020. године, донијела 
је: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за обрачун ренте 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђује се просјечна  

коначна грађевинска цијена једног 
квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора у 2019 
години  на подручју општине Модрича као 
основице за израчунавање висине накнаде 
за ренту. 

Члан 2. 
 

Просјечна коначна грађевинска 
цијена m2 корисне површине стамбеног и 
пословног простора  на подручју општине 
Модрича у 2019. години износи 798,54 КМ.  
 

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању 
основице за обрачун ренте („Службени 
гласник општине Модрича“, број 11/18).  
 

Члан 4. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-14/20           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
10. 
 На основу члана 40. и члана 52. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 37. 
став 2. тачка 8. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17) Скупштина општине Модрича 
на 32. редовној сједници одржаној дана 
25.02.2020. године, донијела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о ревизији Регулационог плана 

„Тржница “ 
 

Члан 1. 
 
 Приступа се ревизији  Регулационог 
плана „ Тржница “  у  Модричи („Службени 
гласник општине Модрича“ , број: 5/10 и 
3/14) у даљем тексту: План. 
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 Ревизијом Плана биће обухваћен 
простор у површини од цца 7,42 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). 

Члан 6. 
 

 Нацрт Плана ставиће се на јавни 
увид у трајању од 30 дана, у просторијама 
носиоца припреме, носиоца израде Плана и 
мјесне заједнице  Модрича  1. 
 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. У складу са 
закључцима утврђеним на јавној расправи, 
одржаној у складу са одредбама члана 48. 
Закона о уређењу простора и 
грађењу,носилац припреме утврдиће 
приједлог Плана и доставити га скупштини 
на усвајање. 

Члан 7. 
 

 Средства     за     израду     Плана    и 
 tрошкове  у  поступку  његовог доношења  
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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:    01-022-15/20           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
11. 
 На основу члана 17. став (4) Закона о 
студентском стандарду („Службени 
гласник Републике Српске“, број 34/08), 
члана  39. став (2) тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и 
члана 37. став (2) тачка 9) Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), Скупштина општине 
Модрича на 32. редовној сједници одржаној 
дана 25.02.2020. године, д о н о с и: 

 
  О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о стипендирању 
студената и додјели студентских 

стипендија 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о стипендирању студената 
и додјели студентских стипендија 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број 7/09 и 7/19) у члану 7. став (1) мијења 
се тачка а)  и гласи: 
„ а) студенти инвалиди одбрамбено-
отаџбинског рата, дјеца погинулих и 
несталих бораца, дјеца ратних војних 

инвалида од I до IV категорије Војске 
Републике Српске и дјеца цивилне жртве 
рата, студенти који долазе из породица које 
имају четверо и више дјеце која заједно 
живе у истом домаћинству, студенти који 
су по завршетку средњошколског 
образовања добитници Вукове дипломе и 
студенти корисници права на личну 
инвалиднину сходно Закону о социјалној 
заштити Републике Српске. “ 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-16/20           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
12. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извода из записника са 31. редовне 
сједнице, Скупштина општине Модрича на 
32. редовној сједници одржаној дана 
25.02.2020. године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 Усваја се Извод из записника са 31.  
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:    01-022-6/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 
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13. 
На основу члана 37. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), Скупштина општине 
Модрича на 32. редовној сједници одржаној 
дана 25.02.2020. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Избор потпредсједника Скупштине 
општине Модрича обавиће се јавним 
гласањем. 

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-7/20             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
14. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду Скупштине 
општине Модрича за 2019. годину, 
Скупштина општине Модрича на 32. 
редовној сједници одржаној 25.02.2020. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду Скупштине 
општине Модрича за 2019. 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:    01-022-8/20             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
15. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Извјештаја о реализацији Програма 
капиталних улагања у 2019. години, 
Скупштина општине Модрича на 32. 
редовној сједници одржаној 25.02.2020. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о реализацији 
Програма капиталних улагања у 2019. 
години. 

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:    01-022-10/20           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
16. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Програма капиталних улагања на подручју 
општине Модрича за 2020. годину, 
Скупштина општине Модрича на 32. 
редовној сједници одржаној 25.02.2020. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

(1) Усваја се Програм капиталних 
улагања на подручју општине Модрича за 
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2020. годину, а који је саставни дио овог 
закључка. 

(2) Уколико се обезбиједе додатна 
средства за реализацију програма 
(грантови, донације и сл.), односно уколико 
мјештани не буду обезбиједили 50% 
средстава, Скупштина општине је сагласна 
да Начелник општине изврши 
преусмјеравање средстава за 
инфраструктирне активности  које ће бити 
потпуно извјесне за реализацију. О 
извршеним преусмјеравањима Начелник 
општине ће обавијестити Скупштину 
општине. 

 
II 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-11/20           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 
 
 

П Р О Г Р А М 
Капиталних улагања на подручју општине 

Модрича за 2020. годину 
 

 На основу сталне потребе за 
уређењем и одржавањем објеката 
комуналне инфраструктуре на подручју 
општине Модрича и у складу са 
расположивим средствима у буџету, 
предлаже се задовољавање основних 
потреба грађана и локалне заједнице у 
цјелини. 
 Претпоставка одрживом приступу 
планирања буџета, те адекватној пројекцији 
будућих потреба на нивоу локалне 
заједнице, јесте предвиђање трошкова 
капиталних улагања у оквиру Програма 
капиталних улагања. Овај програм 
омогућава координацију између годишњег 
буџета и буџета за капиталне пројекте, 
њихову евалуацију и одређивање 
приоритета, те уважавање мишљења 
јавности у погледу јавних инвестиција. 
 Како активности ове врсте 
захтијевају постојање одређених 

претпоставки као што су исказане потребе, 
планирана буџетска средства, дефинисане 
тендерске процедуре, пројектно – техничка 
документација, динамика радова и рокови, 
комплетан план улагања у инфраструктуру, 
разлог је да се што је прије могуће овај 
план размотри и усвоји у скупштинској 
процедури, да би радови у цијелост могли 
отпочети.  

Када је ријеч о извршавању 
обавезних функција сваке локалне 
заједнице чија је надлежност, између 
осталог, изградња и уређење простора у 
циљу усклађивања потреба становништва 
за становањем, радом и стварањем 
претпоставки за развој општине, Законом о 
локалној самоуправи, Законом о уређењу 
простора и грађењу, Законом о комуналним 
дјелатностима, Законом о грађевинско 
земљишту, Законом о јавним путевима и 
другим законским и подзаконским актима 
утврђен је ниво обавеза општине да 
учествује у изградњи и уређењу простора.  
 

Потребе наше локалне заједнице у 
овој области утврђене су Урбанистичким 
планом „Модрича 2020.“, Регулационим 
плановима, Стратешким планом 
економског развоја општине Модрича, 
Одлуком о локалним и некатегорисаним 
путевима и другим актима, а средства за 
реализацију послова предвиђена су 
Одлуком о буџету за 2020. годину. 
 
 Са становишта средстава која се 
улажу у капиталне инвестиције, посебну 
пажњу морамо обратити да та средства 
буду  реална и остварива у овом 
тренутку и усмјерити их само на 
неопходне и приоритетне инвестиције. 
 
 Опрез у планирању капиталних 
инвестиција је неопходан из разлога што се 
наведена средства морају користити у оним 
инвестицијама које ће најприје дати 
резултате и у којима ће бити задовољена 
бар минимална компонента развоја и 
задовољавање минималних комуналних 
потреба. 
 Када је ријеч о појединачним 
активностима, Програм садржи потребе 
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мјесних заједница за изградњом објеката 
који ће служити потребама највећег броја 
грађана. Иако су у почетној фази припреме 
буџета за 2020. годину, мјесне заједнице 
предложиле велики број инфраструктурних 
пројеката, наглашавамо да укупна сума 
исказаних захтјева и процијењена 
вриједност таквих улагања увелико 
превазилази расположива средства и исти 
се не могу реализовати у траженом обиму. 
Вођена овом чињеницом, Скупштине 
општине Модрича усвојила је одлуку о 
дугорочном задужењу општине путем 
емисије обвезница у вриједности 
4.000.000,00 КМ.  
 
 Укупна буџетска средства која су 
планирана за реализацију Програма 
капиталних улагања у 2020. години износе  
3.930.000,00 КМ подијељена у двије групе: 
 
1. Дугорочно задужење       3.600.000,00 КМ 
 
2. Издаци за изградњу зграда и објеката    

330.000,00 КМ 
_________________________________ 

 
 Укупан капитални буџет:            
3.930.000,00 КМ 
 

Изградња и санација грађевинских 
објеката планирана је у износу од 
3.930.000,00 КМ из властитих средстава 
општине Модрича, али ће се планиране 
инвестиције овим Програмом финансирати 
и из средстава грађана и министарстава. 

 
МЗ МОДРИЧА 1 и МОДРИЧА 2 

1. Изградња објекта затвореног базена 
са пратећим садржајем 

2. Асфалтирање улице Јована Цвијића 
у МЗ Модрича 1 

3. Асфалтирање приступне улице 
према згради "Светосавска 34" у МЗ 
Модрча 1 

4. Изградња дијела тротоара у улици 
Хајдук Вељка у МЗ Модрича 1 

5. Асфалтирање улице Војводе 
Синђелића у МЗ Модрича 1 

6. Асфалтирање дијела улице Михајла 
Пупина у МЗ Модрича 1 

7. Асфалтирање крака улице Милана 
Коњевића у МЗ Модрича 1 

8. Измјештање семафора са раскрснице 
код „Паласа“ на мјесто укрштања 
улица Видовданска и Милоша 
Црњанског у МЗ Модрича 1 

9. Изградња пјешачке стазе и паркинга 
у улици Ђуре Јакшића (нови вртић) 
и дјечијег игралишта код кафетерије 
у МЗ Модрича 1 

10. Уређење простора иза СКЦ-а на тргу 
Неманића (рушење објеката са 
гаражама и монтажног објекта) у МЗ 
Модрича 1 

11. Изградња пјешачке стазе у улици 
Максима Горког у МЗ Модрича 1 

12. Изградња пјешачке стазе и уличне 
расвјете на дијелу улице 
Светосавска 

13. Реконструкција Берлинске улице у 
МЗ Модрича 1 и Модрича 3 

14. Изградња канализације у Таревачкој 
улици и насељу Шљивик у МЗ 
Модрча 2 

15. Изградња паркинга код мале Кошуте 
у МЗ Модрича 2 

16. Изградња паркинга код Дома 
здравља у МЗ Светосавској улици 

17. Асфалтирање улице Вука Караџића 
у МЗ Модрича 2 

18. Асфалтирање дијела крака улице 
Новосадска у МЗ Модрича 2 

19. Асфалтирање паркинга испред 
велике Кошуте у МЗ Модрича 2 

20. Реконструкција платоа поред кафеа 
„Chicco d’oro“ у МЗ модрича 2 

21. Изградња аутобуске надстрешнице у 
МЗ Модрича 2 

 
МЗ МОДРИЧА 3 

22. Асфалтирање крака улице 
Омладинска у МЗ Модрича 3 

23. Асфалтирање дијела крака 2 улице 
Омладинска у МЗ Модрича 3 

24. Асфалтирање десног крака улице 
Посавска у МЗ Модрича 3 

25. Изградња канализације у 
Омладинској улици у дијелу насеља 
Модрича 3 

26.  Асфалтирање крака улице Билећка 
(према каналу) у МЗ Модрича 3 
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27. Асфалтирање крака улице Билећка 
(према рафинерији) у МЗ Модрича 3 

28. Асфалтирање крака улице 
Берлинска (иза КСЦ-а) у МЗ 
Модрича 3 

29. Асфалтирање улице Јанка 
Веселиновића (иза Кузманоића) у 
МЗ Модрича 3 

30. Асфалтирање десног крака улице 
Моравска у МЗ Модрича 3 

31. Асфалтирање десног крака улице 
Краља Петра у МЗ Модрича 3 

32. Асфалтирање улице Крајшка II у МЗ 
Морича 3 

33. Асфалтирање попречне улице 
(поред пекаре) у МЗ Модрича 3 

 
МЗ МОДРИЧА 4 

34. Асфалтирање дијела улице Цара 
Душана у МЗ Модрича 4 

35. Асфалтирање дијела улице Милоша 
Обилића у МЗ Модрича 4 

36. Асфалтирање крака улице Арсенија 
Чарнојевића у МЗ Модрича 4 

37. Асфалтирање дијела улице 
Бањалучка (Корита) у МЗ Модрича 4 

 
МЗ МОДРИЧА 5 

38. Асфалтирање дијела улице Светог 
Илије у МЗ Модрича 5 

39. Асфалтирање крака улице Лазе 
Костића у МЗ Модрича 5 

40. Асфалтирање дијела улице Василија 
Острошког у МЗ Модрича 5 

41. Изградња објекта свлачионица (прва 
фаза) у МЗ Модрича 5 

 
МЗ БОТАЈИЦА 

42. Асфалтирање другог дијела пута 
Симићи-Којићи у МЗ Ботајица 

43. Реконструкција објекта омладинског 
дома у МЗ Ботајица 

 
МЗ ВРАЊАК 

44. Реконструкција пута Брвно-Савића 
Брдо у МЗ Врањак  

45. Асфалтирање локалног пута Брвно у 
МЗ Врањак 

46. Изградња ограде око гробља 
Њивице у МЗ Врањак 

 

МЗ ВРАЊАК 1 
47. Асфалтирање крака пута у засеоку 

Сјеча у МЗ Врањак 1 
48. Асфалтирање пута у засеоку Сјеча 

(Новица) у МЗ Врањак 1 
 

МЗ ДОБРИЊА 
49. Асфалтирање преосталог дијела 

крака улице VII у МЗ Добриња 
 

МЗ ДУГО ПОЉЕ 
50. Асфалтирање дијела Жарића пута у 

МЗ Дуго Поље 
51. Асфалтирање дијела локалног пута 

Видаковићи 
52. Завршни радови на објекту мјесног 

гробља Пепиште 
 

МЗ КОПРИВНА 
53. Асфалтирање локалног пута 

Шушњари у засеоку Осоје у  МЗ 
Копривна 

54. Асфалтирање локалног пута Бргула 
 

КОПРИВНСКА ТРЕБАВА 
55. Завршетак радова на санацији пута 

Богдан Јелић 
56. Изградња ограде око мјесног гробља 

Лукићи 
57. Изградња ограде око објекта 

подручне основне школе 
 

МЗ КРЧЕВЉАНИ 
58. Санација канцеларије у згради 

мјесне заједнице у МЗ Крчевљани 
59. Изградња објекта на мјесном гробљу 

(прва фаза) у МЗ Крчевљани 
 

МЗ МИЛОШЕВАЦ 
60. Суфинансирање изградња водоводне 

мреже у МЗ Милошевац 
61. Изградња пјешачких стаза на 

мјесном гробљу у МЗ Милошевац 
 

МЗ СКУГРИЋ 
62. Асфалтирање локалног пута 

Саиловићи у засеоку Ријека у МЗ 
Скугрић 

63. Асфалтирање локалног пута Дугићи 
у засеоку Поточани у МЗ Скугрић 
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64. Асфалтирање локалног пута 
Станковићи у МЗ Скугрић 

65. Асфалтирање приступног пута 
према гробљу Ждребан у МЗ 
Скугрић 

66. Асфалтирање локалног пута 
Саиловићи у засеоку Брезик у МЗ 
Скугрић 

67. Изградња фискултурне сале (Друга 
фаза) у МЗ Скугрић 

 
МЗ ТАРЕВЦИ 

68. Набавка материјала за адаптацију 
дома ИВЗ у МЗ Таревци 

 
МЗ ТОЛИСА 

69. Асфалтирање локалног пута 
Ристићи у МЗ Толиса 

70. Асфалтирање дијела локалног пута 
Калајџије у МЗ Толиса 

71. Асфалтирање локалног пута Илићи 
у МЗ Толиса 

 
Напомена:  

 
Посебно наглашавамо да је програм 
капиталних улагања на подручју 
општине Модрича за 2020. годину 
предвиђен на бази Одлуке о буџету 
општине Модрича за 2020. годину и 
одлуке о дугорочном задужењу путем 
емисије обвезница и зависиће искључиво 
од њиховог испуњења! 
 

Чланом 5. Одлуке о извршењу 
буџета општине Модрича за 2020.годину 
(„Службени гласник општине Модрича“ 
број  9/19) предвиђено је да одјељење за 
финансије управља и контролише прилив и 
одлив новчаних средстава. Кориштење 
средстава за капитална улагања може се 
вршити уз сагласност Начелника општине 
након провођења процедуре пописаних 
Законом о јавним набавкама БиХ. 

______________________________ 
17. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Информације о остваривању 
права бораца, породица погинулих бораца 

и ратних војних инвалида у 2019. години, 
са освртом на материјално издвајање 
општине Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 32. редовној сједници одржаној 
25.02.2020. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 
(1) Прихвата се Информација о 

остваривању права бораца, породица 
погинулих бораца и ратних војних 
инвалида у 2019. години, са освртом на 
материјално издвајање општине Модрича, а 
која 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:    01-022-17/20             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год         Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
18. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Извјештаја о реализацији Локалног 
акционог плана за реинтеграцију БХ 
држављана који се враћају по основу 
споразума о реадмисији на подручју 
општине Модрича за период 2019.-2020. 
године у 2019. години, Скупштина општине 
Модрича на 32. редовној сједници одржаној 
дана 25.22.2020. године, донијела је:  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о реализацији 
Локалног акционог плана за реинтеграцију 
БХ држављана који се враћају по основу 
споразума о реадмисији на подручју 
општине Модрича за период 2019.-2020. 
године у 2019. години. 
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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:    01-022-18/20             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год         Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
19. 

 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Плана рада Јавног предузећа 
„Српски културни центар“ Модрича за 
2020. годину, Скупштина општине 
Модрича на 32. редовној сједници одржаној 
дана 25.22.2020. године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Усваја се План рада Јавног предузећа 
„Српски културни центар“ Модрича за 
2020. годину. 
 

II 
 
План рада 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:    01-022-19/20             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год         Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
 
 

20. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Информације o раду 
Републичке управе за геодетске и 
имовинско – правне послове Подручна 
јединице Модрича за 2019. годину, 
Скупштина општине Модрича на 32. 
редовној сједници одржаној 25.02.2020. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 
Прихвата се Информација o раду 

Републичке управе за геодетске и 
имовинско – правне послове Подручна 
јединице Модрича за 2020. годину. 

 
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:    01-022-20/20             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.02.2020. год         Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Петак, 28.фебруар 2020.     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА     Број 1   Страна-19 

 

II АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
1. 
 На основу члана 59. став (1) тачка 
(21) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 97/16), члана 
68. Статута Општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“ бр. 5/17), и 
Одлуке о приступању Споразуму 
начелника за климу и енергију и изради 
Акционг плана за одрживу енергију и 
борбу против климатских промјена 
(SECAP) („Службени гласник општине 
Модрича“ бр. 07/19) Начелник општине 
Модрича  доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Тима за израду Акционог 

плана за одрживу енергију и борбу против 
климатских промјена 

 
I 

 
 Именују се Тим за израду Акционог 
плана за одрживу енергију и борбу против 
климатских промјена у саставу: 
 
1. Аленка Иловчевић, координатор  
2. Јован Мишић, члан тима 
3. Борислав Гвозден, члан тима 
4. Даниела Аничић, члан тима 
5. Ивана Мијанић, члан тима 
6. Нада Милојевић, члан тима 
7. Жељко Терзић, члан тима 
8. Мирко Миљевић, члан тима 
9. Нада Стајић, члан тима 
10. Јулка Новаковић, члан тима 
11. Саша Божић, члан тима 
12. Милош Илић, члан тима 
13. Здравко Тодоровић, члан тима 
14. Живко Лазић, члан тима 
15. Дејан Чичић, члан тима 
 

II 
 
 Задаци Тима за израду Акционог 
плана за одрживу енергију и борбу против  
 
 

 
климатских промјена из тачке I овог 
Рјешења су следећи: 
• Да анализира тренутну (почетну 
ситуацију), прикупи неопходне податке, 
изради почетни инвентар CO2 емисије и 
процјену климатских ризика и рањивости. 
Да осигура да су главни актери адекватно 
укључени. 
• Да утврди дугорочну визију и 
циљеве који подржавају визију. Да осигура 
да се исте подијеле са главним актерима и 
да их одобре политичке структуре власти. 
• Да учествује у изради плана: да 
дефинише политике и мјере у складу са 
визијом и циљевима, утврди буџет те 
изворе и механизме финансирања, 
временске рокове, индикаторе, 
одговорности. Да о наведеном обавјештава 
политичке структуре власти  и да укључи 
кључне актере. 
• Да успоставља партнерства са 
кључним актерима. 
• Да достави план путем web странице 
Споразума начелника. Да представи план 
јавности. Општина Модрича се обавезује да 
ће осигурати техничку и административну 
подршку пројектном тиму током 
имплементације економске компоненте 
Програма, укључујући и организовање 
интервјуа  са привредним субјектима и 
другим релевантним актерима на подручју 
општине Модрича. 
 

III 
 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се „Службеном 
гласнику општине Модрича. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    02-014-14-1/19             НАЧЕЛНИК 
Датум: 07.11.2019. год          Младен Крекић,с.р. 

_______________________________ 
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2. 
 На основу члана 59. став (1) тачка 
(21) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 97/16), члана 
68. Статута Општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“ бр. 5/17), и 
Одлуке о приступању Споразуму 
начелника за климу и енергију и изради 
Акционг плана за одрживу енергију и 
борбу против климатских промјена 
(SECAP) („Службени гласник општине 
Модрича“ бр. 07/19) Начелник општине 
Модрича  доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјетодавне групе за 
одрживу енергију и борбу против 

климатских промјена 
 
I 

 

 Овим Рјешењем именује се 
Савјетодавна група за одрживу енергију и 
борбу против климатских промјена у 
саставу: 

 

1. Љиљана Станковић, представница 
Развојне агенције општине Модрича, 
члан групе, 

2. Александра Тошановић, 
представница Туристичке 
организације „Модрича“ Модрича,  
члан групе, 

3. Никола Тадић, представник Дома 
здравља Модрича,  члан групе, 

4. Ристо Кузмановић, предствник 
ОУПП „Модричка поља“ члан 
групе,   

5. Татјана Стевановић, представница 
Пословно - предузетничког центра 
„Јабучик“ , члан групе, 

6. Дарко Пурић, представник УГ „Еко 
систем и ја“, члан групе, 

7. Дијана Станојевић, представница 
ОШ „Свети Сава“, члан групе, 

8. Тања Симић, представница  ОШ 
„Сутјеска“, члан групе, 

9. Драгослав Костић, представник 
СШЦ „Јован Цвијић“, члан групе, 

10. Драган Стјепанић, представник  
Територијалне ватрогасне јединице 
Модрича, члан       групе, 

11. Јован Поповић, предстваник Одсјека 
за пољопривреду, члан групе, 

12. Сида Томић, представница Одсјека 
за пољопривреду, члан групе, 

13. Јулка Новаковић, представница 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, члан групе, 

14. Душанка Лејић, представница 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности, члан групе и 

15. Саша Божић, представник Одјељења 
за просторно уређење, стамбено 
комуналне  послове и екологију, 
члан групе. 

 Савјетодавна група за одрживу 
енергију и борбу против климатских 
промјена ће учествовати, заједно са тимом 
за израду Акционог плана за одрживу 
енергију и борбу против климатских 
промјена (SECAP), у изради истог. 
Учешћем Савјетодавне групе у процесу 
израде SECAP-а омогућава се увид 
јавности у све елементе SECAP-а, обзиром 
да чланови Савјетодавне групе 
представљају релевантне актере 
друштвених и развојних процеса на 
подручју општине/града. 
 

II 
 

 Задаци Савјетодавне групе за 
одрживу енергију и борбу против 
климатских промјена из тачке I овог 
Рјешења су следећи: 

 Да скупи релевантне улазне 
информације и податке и подијели 
знање са тимом за израду Акционог 
плана за одрживу енергију и борбу 
против климатских промјена. 

 Да учествује у дефинисању визије и 
плана, и у њих угради своје погледе 
о будућности општине /града. 

 Да учествује у изради плана. Да 
прикупи улазне податке и да тиму за 
израду Акционог плана за одрживу 
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енергију и борбу против климатских 
промјена достави повратне 
информације у процесу израде 
плана.  

 
III 

 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    02-014-14-3/19             НАЧЕЛНИК 
Датум: 13.11.2019. год          Младен Крекић,с.р. 

_______________________________________ 

 
 
 
 

3. 
На основу члана 68. Статута 

општине Модрича  («Службени гласник 
општине Модрича», број 5/17) и чланова 8. 
и 11. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 
општине Модрича за 2019. годину 
(«Службени гласник општине Модрича», 
број 10/19), Начелник општине  Модрича,   
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о одобрењу реалокације буџетских 

средстава 
 

Члан 1. 

 Одобравају се следеће реалокације 
буџетских средстава: 

 

 

 

 

Редни

број
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА ЕКОНОМСКИ КОД ИЗНОС

Одјељење за финансије 4121‐Расходи по основу закупа 200,00

Развојна агенција 4121‐Расходи по основу закупа ‐50,00

Туристичка организација 4121‐Расходи по основу закупа ‐150,00

Центар за социјални рад 4122‐Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 400,00

Дјечије обданиште 4122‐Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга ‐400,00

СШЦ "Јован Цвијић" 4122‐Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 200,00

Развојна агенција 4122‐Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга ‐200,00

Одјељење за финансије 4122‐Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 1.300,00

Мјесне заједнице 4122‐Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга ‐1.200,00

Територијална ватрогасна јединица 4122‐Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга ‐100,00

Одјељење за финансије 4126‐Расходи по основу путовања и смјештаја 300,00

Центар за социјални рад 4126‐Расходи по основу путовања и смјештаја 200,00

СШЦ "Јован Цвијић" 4126‐Расходи по основу путовања и смјештаја 100,00

Територијална ватрогасна јединица 4126‐Расходи по основу путовања и смјештаја ‐600,00

Одјељење за финансије 4127‐Расходи за стручне услуге 2.300,00

Одјељење за борачко‐инвалидску заштиту и … 4127‐Расходи за стручне услуге ‐2.300,00

Дјечије обданиште 4111‐Расходи за лична примања запослених 1.000,00

Центар за социјални рад 4111‐Расходи за лична примања запослених ‐1.000,00

СШЦ "Јован Цвијић" 4129‐Остали некласификовани расходи 300,00

Туристичка организација 4129‐Остали некласификовани расходи ‐300,00

Одјељење за просторно уређење,… 4125‐Расходи за текуће одржавање 1.200,00

Територијална ватрогасна јединица 4125‐Расходи за текуће одржавање ‐1.200,00

4.

1.

6.

2.

3.

5.

7.

8.

9.
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Члан 2. 
 

За реализацију овог рјешења 
задужује се Одјељење за финансије. 

 
Члан 3. 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    02-400-2/20                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 20.01.2020. год          Младен Крекић,с.р. 

______________________________ 

4. 
На основу члана 59. став 1. алинеја 

18. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 68. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17), члана 12. Одлуке о 
извршењу ребаланса буџета општине 
Модрича за 2019. годину („Службени 
гласник општине Модрича, број: 10/19), а у 
складу са Законом о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), начелник Општине 
Модрича, д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1. 

Одобрава се коришћење средстава 
буџетске резерве у износу од 15.000,00 КМ 
на име исплате накнаде за експропријацију 
Сарван Сенаду из Модриче, ради изградње 
саобраћајнице између Новосадске улице и 
Врањачког пута, а у складу са 
Регулационим планом „Палас“. 

 
Члан 2. 

 
Средства из члана 1. ове Одлуке 

реалоцираће се са 372 200 „буџетска 
резерва“ на буџетску ставку 511300 

„Издаци за прибављање земљишта“ у 
оквиру потрошачке јединице: Одјељење за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и екологију.  

 
Члан 3. 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    02-400-4/20                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 20.01.2020. год          Младен Крекић,с.р. 

______________________________ 
 

5. 
На основу члана 68. Статута 

општине Модрича  («Службени гласник 
општине Модрича», број 5/17) и чланова 8. 
и 11. Одлуке о извршењу ребаланса буџета 
општине Модрича за 2019. годину 
(«Службени гласник општине Модрича», 
број 10/19), Начелник општине  Модрича,   
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о одобрењу реалокације буџетских 

средстава 
 

Члан 1. 

 Одобравају се следеће реалокације 
буџетских средстава: 
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Члан 2. 
 

За реализацију овог рјешења 
задужује се Одјељење за финансије. 

 
Члан 3. 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    02-400-3/20                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 23.01.2020. год          Младен Крекић,с.р. 

____________________________________ 

 
 
6. 
  
 На основу члана 72. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама  Републике 
Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17 ) 
општина Модрича            о б ј а в љ у ј е 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
о стању дуга и гаранција, на дан  

31.12.2019.године 
 
 

 

Ред. 
бр. 

Износ одоб.  кред. 
       у  КМ 

Каматни услови        Рок 
  отплате

  Остатак дуга 
по главници у КМ

1. 1.700.000 6м ЕУРИБОР+7,182% 2010-2020 194.429 
2        (29.584 USD)  

            51.506 
        без камате 2001-2030 24.738 

3.   (584.909 SDR) 
       1.413.827 

              1,25%     2016-2039 1.393.034 

Укуп.         3.165.333  1.612.201 
 
 

Редни

број
ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА ЕКОНОМСКИ КОД ИЗНОС

Одјељење за финансије 4113‐Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, …. 2.000,00

Одјељење за финансије 6381‐Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 700,00

Одјељење за финансије 4111‐Расходи за лична примања запослених ‐2.700,00

Одјељење за финансије 4181‐Расходи финансирања и други фин.трошкови између јединица власти 300,00

Одјељење за финансије 4872‐Трансфери ентитету ‐300,00

Одјељење за просторно уређење 4125‐Расходи за текуће одржавање 10.500,00

Одјељење за просторно уређење 4128‐Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине ‐6.000,00

Одјељење комуналне полиције 4128‐Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине ‐4.000,00

Одјељење комуналне полиције 4124‐Расходи за материјал за посебне намјене ‐500,00

Одјељење за финансије 6313‐Издаци по основу аванса 8.600,00

Социјална заштита 4161‐Дознаке грађанима ‐5.000,00

Одјељење за привреду и друшт.дјелатности 4141‐СУбвенције ‐3.600,00

Скупштина општине 4129‐Остали некласификовани расходи 500,00

Одјељење за финансије 4129‐Остали некласификовани расходи 15.000,00

Центар за социјални рад 4129‐Остали некласификовани расходи 200,00

Одјељење за привреду и друшт.дјелатности 4152‐Грантови у земљи ‐10.000,00

Центар за социјални рад 4161‐Дознаке грађанима ‐3.300,00

Развојна агенција 4129‐Остали некласификовани расходи ‐2.400,00

2.

3.

4.

5.

1.
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НАПОМЕНА :  укупан дуг по основу 
камата утврђује се полугодишње и 
промјенљива је категорија у зависности од 
кретања  ЕУРИБОР-а. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    02-014-11/20                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 20.02.2020. год          Младен Крекић,с.р. 

________________________________ 
 
7. 

На основу члана 59. став (1) тачка 
21)  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени .гласник РС“  бр. 97/16), члана 
17. Закона о јавним набавкама  ("Службени 
гласник БиХ", бр. 39/14) и члана 68. став (1) 
тачка 24) Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'' бр. 
5/17), Начелник ппштине  д о н о с и  
 

О  Д  Л  У  К  У    
о доношењу плана јавних набавки општине 

Модрича за 2020. gодину 
 
I 
 

 Доноси се  План јавних набавки 
ОпштинеМодрича  за 2020. годину. 

 
II 
 

За реализовање Плана јавних 
набавки Општине Модрича  за 2020. годину 
одговорни су непосредни руководиоци 
одјељења/служби Општинске управе 
Модрича, у складу са дјелокругом рада 
сваког одјељења/службе. 
 

III 
 

 План јавних набавки Општине 
Модрича за 2020. годину је подложан 
измјенама у склaду са потребама уговорног 
органа. 
 

IV 
 

За набавке које нису планиране овим 
планом јавних набaвки, Начелник општине 

доноси посебну Одлуку о покретању 
непланиране набавке. 

 
V 

План јавних набавки Општине 
Модрича  за 2020. годину је саставни дио 
ове одлуке. 

 
VI 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, и биће објављена у "Службеном 
гласнику Општине Модрича“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    02-014-3/20                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 21.02.2020. год          Младен Крекић,с.р. 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

РАДОВИ 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАБАВКЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 
ВРИЈЕДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА У 

БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
(без ПДВ-а) 

ВРСТА 
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 
ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

ИЗНОС КОНТО 
    
 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  И ЕКОЛОГИЈУ 
 
 
 
      1. 
 

АСФАЛТИРАЊЕ 
У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 
-  1 

 
 
      527.801,15 

 
 
263.900,57 

 
 
    511 1 

 
 
ОТВОРЕНИ 

 
 
       3/2020 

 
 
     4/2020 

БУЏЕТ 
ОПШТИНЕ  50%  
СРЕДСТВА 
ГРАЂАНА 50%   

 
     
     1. 1. 

 Улица Ј.Цвијића 
у МЗ Модрича 1 
(250 м) 

 
 
        37.820,25 

 
 
 18.910,12 

 
 
    511 1 

 
 
    (ЛОТ 1) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
    1. 2. 

Приступна улица 
према згради 
„Светосавска 34“ 
у МЗ Модрича 1 
(100 м)

 
 
        13.104,00 

 
 
   6.552,00 

 
 
    511 1 

 
 
    (ЛОТ 2)  

 
 
       

 
 
  

 
 

 
 
     1.3. 

Улица 
В.Синђелића у 
МЗ Модрича 1 
(350 м)

 
 
        58.617,00 

 
 
 29.308,50 

 
    511 1 

 
 
     (ЛОТ 3) 

 
       

 
 
         

 
 

 
      1.4. 

Дио улице 
М.Пупина у МЗ 
Модрича 1(170м) 

 
 
        21.220,00 

 
 
 10.610,00 

 
 
    511 1 

 
 
     (ЛОТ 4) 
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      1.5 
 

Крак ул. Милана 
Коњевића у МЗ 
Модрича 1 

 
 
          7.500,00 

 
 
  3.750,00 

 
 
    511 1 

 
 
    (ЛОТ 5)   

 
 
        

 
 
       

 
 

 
      
     1.6. 

Улица Вука 
Караџића у МЗ 
Модрича 2(425 
м) 

 
   
       55.142,10 

 
 
 27.571,05 

 
 
   511 1 

  
   
   (ЛОТ 6)      

 
 
         

 
 
       

 
 

 
     1.7. 

Дио крака ул. 
Новосадска у МЗ 
Модрича 2(50 м) 

 
        8.236,80 

 
   4.118,40 

 
  511 1 

  
   (ЛОТ 7)       

 
 
         

 
 
       

 

 
      
    1.8. 

Други дио пута 
„Симићи-Којићи 
у МЗ Ботајица 

 
       52.260,00 

 
 26.130,00 

 
  511 1  

  
   (ЛОТ 8)        

 
 
         

 
 
       

   

     
     1.9. 

Пут у засеоку 
Сјеча у МЗ 
Врањак 1(85 м) 
 

 
         6.630,00 

 
  3.315,00 

 
  511 1 

  
    (ЛОТ 9)  

 
       

 
      

 
      

 
      
     1.10. 
     . 

Локални пут у 
засеоку Сјеча 
(Ново) у МЗ 
Врањак 1 (300 м)   
 

 
 
       25.000,00 

 
 
 12.500,00 

 
 
  511 1 

 
 
     (ЛОТ 10)  

 
   

 
 
       

 
 
      

 
     
     1.11. 

Дио крака ул.VII 
у МЗ Добриња 
(150 м) 

 
       15.000,00 

  
  7.500,00 

 
  511 1  

 
     (ЛОТ 11) 
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   1.12. 

Дио Жарића пута 
у МЗ Д.Поље 
(400 м) 

 
       39.218,40  

 
 19.609,20 

 
     511 1 

 
     (ЛОТ 12) 

 
        

 
       

 
    
   

 
   1.13. 

Пут Видаковићи 
у МЗ Д.Поље 
(400 м) 

 
       36.246,60 

 
 18.123,30 

 
     511 1 

 
     (ЛОТ 13) 

 
       

 
        

 

 
   1.14.. 

Локални пут 
Шушњари у засоку 
Осоје у МЗ 
Копривна  

 
         
      49.994,10 
     
        

 
 
24.997,05 

 
 
     511 1  

  
 
    (ЛОТ 14) 

 
      
        

 
       
      

 
 
    

 
     
    1.15. 

Локални пут 
Саиловићи у 
засеоку Ријека у 
МЗ Скугрић

 
         
       11.800,00 
        

 
 
 5.900,00 

 
       
     511 1 

  
     
     (ЛОТ 15) 

 
      
        

 
       
      

 
 
   

      
    1.16. 

Локални пут 
Дугићи у засеоку 
Поточани у МЗ 
Скугрић

 
        
        7.500,00     

 
   
  3.750,00 

 
     
     511 1 

 
   
      (ЛОТ 16) 

   
     

 
    1.17. 

Локални пут 
Станковићи у МЗ 
Скугрић

 
       24.200,00 
           

 
12.100,00 

 
     511 1 

 
       (ЛОТ 17) 
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    1.18. 

  
Локани пут у 
Саиловићи у 
зас.Брезик у МЗ 
Скугрић

 
        
          8.980,00    
     
        

 
 
  4.490,00 
    

 
 
       511 1  

  
 
     (ЛОТ 18) 

 
      
       

 
       
     

 
 
  

      
     
    1.19. 

Локални пут 
Ристићи у МЗ 
Толиса (90 м) 

 
           
          6.903,00      

 
 
  3.451,50 

 
     
       511 1 

 
 
     (ЛОТ 19) 

 
      
        

 
       
      

 
    

 
    1.20. 

Дио лок.пута 
Калајџије у МЗ 
Толиса (400 м) 

 
        33.134,40    

 
16.567,20 

 
      511 1 

 
     (ЛОТ 20) 

   
   

 
    1.21. 

Локални пут 
Илићи у МЗ 
Толиса (110 м) 

 
         9.294,90      

 
  4.647,45 

 
      511 1 

 
     (ЛОТ 21) 

   
   

      
      2. 

 ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ У 
МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА-1 

 
           
         98.598,77 

 
   
100.000,00 

 
     
     511 1 
   

  
    
ОТВОРЕНИ 

 
       
       3/2020 

 
       
      4/2020 

 
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 

      
     
    2.1. 

Изградња дијела 
тротоара у ул. 
Х.Вељкау МЗ 
Модрича 1(215 м) 

 
          15.847,86      

 
  15.847,86 

 
      511 1 

   
     (ЛОТ 1) 

 
      
      

 
       
      

 
     

 
    2.2. 

Изгр.паркинга 
испред велике 
Кошуте у МЗ 
Модрича 2

  
          11.272,80 

 
  11.272,80 

 
      511 1  

 
     (ЛОТ 2) 
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      2.3. 
 

 
Израда ограде 
око гробља 
Лукићи у МЗ 
Коп.Требава

 
     
             20.000,00 

 
    
 20.000,00

 
     
    511 1 

 
 
    (ЛОТ 3) 

 
      
          

 
       
      

 
  

 
       
 
      2.4. 

Израда ограде 
ико објекта 
подручне ОШ 
у МЗ 
Коп.Требава 

 
       
 
             17.000,00 
 
             

 
 
 
 17.000,00  

 
    
 
    511 1 

 
 
 
     (ЛОТ 4) 

 
          

 
      

 
    

 
 
      2.5. 
 

Изградња 
објекта на 
мјесном 
гробљу у МЗ 
Крчевљани (I 
фаза)

 
 
             18.968,80    

 
 
 18.968,80

 
 
    511 1 

 
 
      (ЛОТ 5) 

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
     2.6. 

Изгр. пјешач. 
стазе на мјес. 
гробљу у МЗ 
Милошевац

 
             15.509,31 

 
15.509,31 

 
    511 1 

 
      (ЛОТ 6) 

   

 
       3. 

Изгр.објекта 
свлачионице у 
МЗ Модрича 
5 (I фаза)

 
              15.519,58 

 
15.519,58 

 
    511 1 

 
КОНКУРЕНТ.ЗАХТ.ЗА 
ДОСТАВУ ПОНУДА 

 
      3/2020 

 
    4/2020 

 
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 
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      4. 

Изградња 
примарне 
водов.мреже у 
МЗ Милошевац

 
 
      До 6..000,00      

 
 
  6.000,00 

 
 
    511 1 

 
ДИРЕКТАН 
СПОРАЗУМ 

 
 
         3/2020. 

 
 
      3/2020 

 
  БУЏЕТ 
 ОПШТИНЕ 
  

 
      5. 

АСФАЛТИРАЊЕ 
У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 
- 2 

 
       105.370,20 

 
 52.685,10 

 
    511 1 

 
ОТВОРЕНИ 

 
         4/2020  

 
       5/2020 

БУЏЕТ 50%  
СРЕДСТВА 
ГРАЂАНА 50%   

 
     5.1. 

Крак 
ул.Омладинска у 
МЗ Модрича 3 
(65 м) 

 
         9.909,90 

 
    4.954,95 

 
    511 1 

 
      (ЛОТ 1) 

 
        

 
     

 
  

 
      5.2. 

Дио крака 2. 
Ул.Омладинска у 
МЗ Модрича 3 
(460 м) 

 
        71.428,50 

 
  35.714,25 

 
    511 1  

 
      (ЛОТ 2)  

 
           

 
         

 
   

 
     5.3. 

  
Десни крак улице 
Посавска у МЗ 
Модрча 3 (150 м) 

 
        
         24.031,80  

 
   
 12.015,90 

 
    
    511 1 

 
 
      (ЛОТ 3)  
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      6.. 
 

ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ У МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА-2 

 
 
     109.572,50 
       

 
 
 109.572,50

 
 
      

 
 
ОТВОРЕНИ 

 
 
         4/2020. 

 
 
       5/2020 

 
  БУЏЕТ 
 ОПШТИНЕ 

 
     6.1. 

 
Завршни радови на 
објекту мјесног гробља 
Пепиште 
 

 
       
        15.277,50 

 
   
  15.277,50 

 
     
    511 1 

 
 
    (ЛОТ 1) 

 
        

 
     

 
    
 

 
     6.2. 

Завршни радови на путу 
Богдан Јелић у МЗ 
Коп.Требава 

 
          5.000,00 

 
   5.000,00 

 
    412 5 

 
     (ЛОТ 2) 

 
          

 
     

 
    
 

 
      6.3. 

Санац. канцел. у згради 
МЗ у МЗ Крчевљани 

 
        18.968,80 

 
  18.968,80 

 
    511 2 

 
     (ЛОТ 3) 

 
            

 
        

    
 

     
     6.4. 

 
Реконстр.обј.Омладинског 
ома у МЗ Ботајица 

 
        44.346,20 

 
  44.346,20 

 
    511 2 
  

 
     (ЛОТ 4) 

 
 
           

 
 
      

  
        

 
    6.5. 

Реконстр.пута Брвно-
Савића брдо у МЗ Врањак 

 
        25.980,00 

 
  25.980,00 

 
    511 2 

 
     (ЛОТ 5) 

    
 

 
     7. 

Одржавање макадамских 
путева 

 
      180.000,00 

 
175.000,00 

 
     412 5 

  
ОТВОРЕНИ 

 
      3/2020 

 
     4/2020 

  БУЏЕТ 
 ОПШТИНЕ 
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    ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

 
     8. 

Зимско 
одржавање улица  
и путева 

 
        33.400,24 

 
 33.400,24 

 
     412 8 

ОТВОРЕНИ 
ОКВИРНИ 
СПОРАЗУМ 

 
         8/2020 

 
      10 /2020 

   
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 

 
    8.1. 

 
Зимско 
одржавање улица 

 
        17.812,35     

  
     412 8 

 
    (ЛОТ 1) 

   
      

 
    8.2. 

Зимско 
одржавање 
локалних путева 

 
          8.904,50 

  
     412 8 

 
    (ЛОТ 2) 

       
     
 

 
    8.3. 

Зимско 
одржавање 
локалних путева 

 
          6.683,39 

  
     412 8 

 
     (ЛОТ 3) 

   
      

 
     9. 

ЧИШЋЕЊЕ И 
ПРАЊЕ ГРАДСКИХ 
УЛИЦА И 
ИСПИРАЊЕ СЛИВ. 

 
      203.586,31 

 
203.586,31 

 
      412 8 

 
ОТВОРЕНИ 

 
        3/2020 

 
        5/2020 

     
  БУЏЕТ 
  ОПШТИНЕ 
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    9.1. 

Чишћење градских 
улица 

  
     168.901,20 

  
  412 8 

 
     (ЛОТ 1) 

         
  

    
    9.2. 

Прање градских 
улица 

 
       20.655,62      

  
   412 8 

 
     (ЛОТ 2) 

        

 
     9.3. 

Испирање 
сливника 

 
        13.979,49 

  
    412 8 

 
      (ЛОТ 3) 

          

 
       Резервисани уговори  (Члан 9. ЗЈН)  

 
      10. 

Зимско одржавање 
тротоара 

 
         9.435,40 

 
  9.435,40 

 
     412 8 

КОН.ЗАХТЈ.ЗА 
ДОСТАВУ 
ПОНУДА 

 
        8/2020 

 
      10/2020 

  БУЏЕТ 
ОПШТИНЕ 

 
     11. 

Уређење зелених 
површина 

 
        78.364,41 

 
78.364,41 

 
     412 8 

КОН.ЗАХТЈ.ЗА 
ДОСТАВУ 
ПОНУДА 

 
        8/2020 

 
       10/2020 

  БУЏЕТ 
ОПШТИНЕ 
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УСЛУГЕ 

 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАБАВКЕ 

НАБАВКЕ ПРОЦИЈЕЊЕНА 
ВРИЈЕДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА У 

БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
(без ПДВ-а) 

ВРСТА 
ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 
ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

ИЗНОС КОНТО 
    
 ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
 
 
      12. 
 

 
Израда пројекта за 
постављање 
заштитне ограде 
код ОШ 
„Св.Сава“Модрича 

 
     
        7.420,00 

 
    
   2.968,00 

 
     
    511 1 

 
КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА 
ДОСТ.ПОН 

 
      
        2-3/2020  

 
       
     3-4/2020 

 
 Буџет општине 
40% и Агенција за 
безбј.саобраћаја 
60% 

 
      13. 

Систематска 
дератизација и 
дензисекција 
(прољеће-јесен) 

 
      22.000,00 

 
 22.000,00 

 
    412 8 

 
КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА 
ДОСТ.ПОН

 
        2/2020  

 
     4 /2020 

 
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 

 
      14. 

Израда Основе 
заштите, уређења 
и коришћења 
пољоп.земљишта 

 
      80.000,00 

 
 80.000,00 

 
    414 1 

 
ОТВОРЕНИ 

 
        4/2020  

 
         5/2020 

 
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 

 
      ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
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      15. 
 

 
Сервис и 
одржавање 
фотокоп.апарата 

 
 
       До 6.000,00      

 
 
   6.000,00 

 
 
     412 5 

 
ДИРЕКТНИ 
СПОРАЗУМ 

 
 
          10/2020. 

 
 
      12/2020 

 
    БУЏЕТ 
   ОПШТИНЕ 

 
      16. 

 
Прање возила 
 

 
             4.000,00 

 
   4.000,00 

 
    412 5 

 
ДИРЕКТНИ 
СПОРАЗУМ 

 
        10/2020  

 
     12 /2020 

 
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 

 
      17. 

Телевизијско 
праћење 
активности 
општине 
Модрича

 
           50.000,00 

 
 50.000,00 

 
     412 7 

 
Анекс II Дио Б 
Неприоритетне 
услуге (Чл.8.)  

 
       11/2020   

 
     12/2020  

 
     БУЏЕТ 
   ОПШТИНЕ  

 
     18. 

Графичке услуге 
и услуге 
штампања 

 
    До 6.000,00  

 
    6.000,00 

 
     412 7 

 
ДИРЕКТНИ 
СПОРАЗУМ  

 
         11/2020   

 
     12/2020   

 
      БУЏЕТ  
    ОПШТИНЕ 

 
      
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 
 
     19. 

 
Банкарске услуге 
(платни промет) 

 
            5.800,00 

 
   6.000,00 

 
    412 7 

 
ДИРЕКТАН 
СПОРАЗУМ 
 

 
          01/2020 

 
       02/2020 

 
      БУЏЕТ  
    ОПШТИНЕ  
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     20. 

 
Колективно 
осигурање 
радника

 
       
          3.500,00  

 
    
     4.000,00 

 
 
    412 7 

 
ДИРЕКТНИ 
СПОРАЗУМ  

 
 
         01/2020   

 
 
    01/2020   

 
      БУЏЕТ  
    ОПШТИНЕ   
      

 
     21. 

Осигурање 
имовине 

 
          5.900,00 

 
     6.000,00 

 
    412 7 

ДИРЕКТНИ 
СПОРАЗУМ 

 
        02/2020 

 
     03/2020 

     БУЏЕТ  
    ОПШТИНЕ   
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РОБЕ 

 

 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАБАВКЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 
ВРИЈЕДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 
СРЕДСТВА У 

БУЏЕТУ/ФИН.ПЛАНУ
(без ПДВ-а) 

ВРСТА 
ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

ПОКРЕТАЊА 
ПОСТУПКА 

ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

ИЗНОС КОНТО 
    
 ОДЈЕЉЕЊЕ  КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 
 
 
      22. 
 

 
Униформе за    
Комуналну 
полицију

 
     
        5.000,00 

 
    
   5.000,00 

 
     
    412 4 

 
ДИРЕКТНИ 
СПОРАЗУМ. 

 
      
        3/2020 

 
       
     4 /2020 

 
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 

  
 ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 

 
 
      23. 
 

 
 
         Угаљ 

 
 
      35.000,00      

 
 
 29.000,00  

 
 
     412 2 

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈЕВ ЗА 
ДОСТАВУ 
ПОНУДА

 
 
          8/2020 

 
 
       10/2020 

 
    БУЏЕТ 
   ОПШТИНЕ 

 
       24. 

 
     Гориво за  
        возила 
 

 
      34.000,00 

 
 34.000,00 

 
      412 6 

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈЕВ ЗА 
ДОСТАВУ 
ПОНУДА

 
        10/2020 

 
      12/2020 

 
    БУЏЕТ 
   ОПШТИНЕ 
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     25. 

 
Роба широке 
потрошње  
 

 
       23.000,00 

 
 23.000,00   

 
    412 9 

 
КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА 
ДОСТ.ПОН

 
        10/2020  

 
     12 /2020 

 
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 

 
      26. 

Канцеларијски 
материјал 

 
       12.000,00 

 
 12.000,00 

 
     412 3 

КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈ,ЗА 
ДОСТ.ПОН 

 
   10/2018 

 
     12 /2018 

 
     БУЏЕТ 
    ОПШТИНЕ 

 
      
     27. 

 
Рекламни 
новогодишњи 
материјал 
 

 
 
      До 6.000,00     

 
 
   6.000,00 

 
 
    412 9 

 
ДИРЕКТНИ 
СПОРАЗУМ 

 
 
         11/2020 

 
 
      12/2020 

 
 
      БУЏЕТ 
     ОПШТИНЕ 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА ПРИЈЕМНУ КАНЦЕЛАРИЈУ И ИНФОРМИСАЊЕ  

 
      
 
      28. 

 
Канцеларијске и 
конференцијске 
столице

 
 
            1.500,00 

 
 
   1.500,00 

 
 
    511 3 

 
ДИРЕКТНИ 
СПОРАЗУМ 

 
 
           3/2020 

 
 
         4/2020 

 
      БУЏЕТ 
     ОПШТИНЕ 
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              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                         Младен Крекић 
 

 

 

 

 

 

 

    
 ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 
 
 
 
      29. 
 

Набавка 
материјала за 
адаптацију Дома 
ИВЗ у МЗ 
Таревци

 
     
        20.000,00 

 
    
 20.000,00 
   

 
     
     415 2 

 
КОНКУРЕНТ.
ЗАХТЈЕВ ЗА 
ДОСТАВУ 
ПОНУДА

 
      
        3/2020  

 
       
      4/2020 

  
   БУЏЕТ 
 ОПШТИНЕ 
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8.  
 На основу члана 59. став 1. тачка 11. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05, 
97/16), члана 95. став (2) и (4) Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 79/15), члана 68. 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 утврђивању економскe цијенe услуге у 

ЈПУ „Наша радост“ Модрича 
    
I 

 
  Утврђује се економска цијена 

услуге ЈПУ „Наша радост“ Модрича у 2020. 
години у износу од 241,13 КМ. 
 

II 
 

Износ економске цијене услуге из 
тачке I ове одлуке одређен је на приједлог 
Управног одбора ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича бр. 01-106/20 од 19.02.2020. 
године а на основу утврђене дјелатности 
прописане по члану 3. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/15).  

 
III 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    02-014-15/20                НАЧЕЛНИК 
Датум: 26.2.2020. 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 05/8-372-2/20 од 31.01.2020. 
године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 01-67 упис 
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, ул. 
Светосавска бр. 110/а, Модрича, ул. 
Светосавска 110/а са сљедећим подацима: 
Назив и сједиште: заједница за управљање 
зградом Модрича, ул. Светосавска бр. 
110/а. Оснивач: 27 етажних власника 
зграде. Дјелатност: 70320 – управљање 
зградом за рачун етажних власника. Иступа 
у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. Заступа 
ЧАНИЋ ОЛИВЕРА, предсједник Управног 
одбора, самостално и без ограничења. 
 
Број: 05/8-372-2/20 
Дана: 31.01.2020. године 
 
       Службено лице органа 
         Јован Мишић, дипл.инж.грађ. 
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IV АКТИ  ЈП „СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“
  
1.  
 На основу члана 7. Закона о јавним 
предузећима (Службени гласник Републике 
Српске број: 75/04 и 78/11), и члана 20. 
Статута ЈП „Српски културни центар“ 
д.о.о. Модрича број: 07-02/18 од 21.02.2018. 
године, Надзорни одбор ЈП „Српски 
културни центар“ д.о.о. Модрича на 6. 
сједници одржаној 16. јануара 2020. године, 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о разрјешењу дужности директора ЈП 

„Српски културни центар“ д.о.о. 
Модрича д.о.о. 

 
I 
 

 РАЗРЈЕШАВА СЕ, Дејан 
Стојановић дипломирани економиста из 
Модриче, дужности директора ЈП „Српски 
културни центар“ д.о.о. Модрича, због 
заснивања радног односа у другој фирми. 
 

II 
 

 Именовани из тачке I ове одлуке 
обавезује се провести поступак 
примопредаје дужности са 
новоименованим директором предузећа. 
 

III 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се на огласној табли 
предузећа и у „Службеном гласнику 
Општине Модрича. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Број:    02-01/20                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 16.01.2020. год     Ђорђе Нијемчевић,с.р. 

_______________________________ 

 
 
 
 
 

2. 
 На основу члана 7. Закона о јавним 
предузећима (Службени гласник Републике 
Српске број: 75/04 и 78/11), и члана 20. 
Статута ЈП „Српски културни центар“ 
д.о.о. Модрича број: 07-02/18 од 21.02.2018. 
године, Надзорни одбор ЈП „Српски 
културни центар“ д.о.о. Модрича на 6. 
сједници одржаној 16. јануара 2020. године, 
доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о именовању ВД директора ЈП „Српски 
културни центар“ д.о.о. Модрича д.о.о. 

 
I 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ, Озрен Савичић, 
дипломирани новинар из Модриче, ЈМБГ: 
3006978193829, бр.лк. 780МО1890 МУП РС 
Модрича, за ВД директора ЈП „Српски 
културни центар“ д.о.о. Модрича 
 

II 
 

 ВД Директора ЈП „Српски културни 
центар“ д.о.о. Модрича именује се на 
период до расписивања конкурса за 
директора и именовања истог. 
 

III 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се на огласној табли 
предузећа и у „Службеном гласнику 
Општине Модрича. 

 
ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Број:    03-01/20                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 16.01.2020. год     Ђорђе Нијемчевић,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 


