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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
1.  

На основу чланова 39. став 2), 
тачка 25. и 82. став 2) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), 
чланова 59. став 1), 62., 63. тачка б), 65. и 
66. став 2), тачке а) и б) Закона о 
задуживању. дугу и гаранцијама 
Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 71/12, 52/14 и 
114/17) и члана 37. и 87. Статута општине 
Модрича (“Службени гласник општине 
Модрича”, број: 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 33. редовној 
сједници одржаној дана 11.06.2020. 
године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 
дугорочном задужењу општине 

Модрича путем прве емисије обвезница 
 

Члан 1. 
 

 Члан 2. Одлуке о дугорочном 
задужењу општине Модрича путем прве 
емисије   обвезница   („Службени гласник  

 
 
општине Модрича“, број: 7/19) мијења се 
и гласи: 
„ Средства добијена емисијом обвезница, 
у укупном износу од 4.204.000 КМ 
(номинални износ емитованих обвезница 
увећан за емисиону премију), користиће 
се у сврху финансирања следећих 
капиталних инвестиција: 

 Изградња базена 1.360.000 КМ 
 Експропријација земљишта за 

потребе изградње насипа на ријеци 
Босни 400.000 КМ 

 Изградња канализације у улици 
Таревачка и насељу Шљивик са 
пјешачком стазом 720.000 КМ 

 Изградња канализације у улици 
Омладинска 250.000 КМ 

 Реконструкција Берлинске улице 
160.000 КМ 

 Асфалтирање улица у МЗ   
Модрича 3                     200.000 КМ 

 Асфалтирање улица у МЗ   
Модрича 4                      200.000 КМ 

 Асфалтирање улица у МЗ  
Модрича 5                      200.000 КМ 
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 Изградња паркинга код Дома 
здравља  40.000 КМ 

 Реконструкција улице Ђуре 
Јакшића (изградња тротоара са 
проширењем за аутобуска 
стајалишта, асфалтирање паркинга 
код објекта новог вртића и 
кафетерије са изградњом дјечијег 
игралишта 120.000 КМ 

 Изградња тротоара на лијевој 
страни Светосавске улице са 
изградњом нове расвјете          
70.000 КМ 

 Паркинг код мале „Кошуте“ са 
рушењем објекта ван употребе   
20.000 КМ 

 Пјешачка стаза у улици М.Горки 
(ОШ „Сутјеска“ – Хајдук Вељка)  
10.000 КМ 

 Наставак изградње спортске 
дворане у МЗ Скугрић  180.000 КМ 

 Паркинг код Српског културног 
центра – рушење гаража и бараке 
са уређењем 70.000 КМ 

 Инвестиције из усвојеног 
„Програма капиталних улагања за 
2020. годину“ у вриједности од 
204.000 КМ.“ 
 

Члан 2. 
 

 Након члана 2. додаје се нови члан 
2а. који гласи: 
„Овлашћује се начелник Општине да 
може вршити прерасподјелу износа 
утрошка средстава између инвестиција 
наведених у члану 2. Одлуке, у оквиру 
средстава добијених емисијом обвезница.“ 
 

Члан 3. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-46/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 

2. 
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 је нa 33. редовној 
сједници одржаној дана 11.06.2020. 
године донијела:  
 

О  Д  Л  У  К  У   
о ревизији Регулационог плана 

„Модрича 2“  
 

Члан 1. 
 

Приступа се ревизији  
Регулационог плана „Модрича 2“  у  
Модричи („Службени гласник општине 
Модрича“ , број: 2/10, 2/15, 11/17 и 8/18) у 
даљем тексту: План. 

Ревизијом Плана биће обухваћен 
простор у површини од цца 34  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 
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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 и  
Модрича 2. 
 О мјесту, времену и начину 
излагања нацрта Плана на јавни увид, 
јавност и власници непокретности ће бити 
обавијештена путем огласа објављеног у 

средствима јавног информисања 8 дана 
прије почетка јавног увида и 15 дана од 
излагања нацрта Плана на јавни увид. 
 Носилац израде обавезан је да 
размотри све примједбе, приједлоге и 
мишљења који су достављени током 
јавног увида, и да прије утврђивања 
приједлога Плана, о њима заузме свој став 
који, у писаној форми, доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су 
доставила своје приједлоге, примједбе и 
мишљења. 
 Став носиоца израде Плана о 
примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматра са на јавној расправи. 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 

трошкове у поступку његовог доношења 
обезбиједиће општина Модрича. 

 
 Члан 8. 

 
Носилац припреме Плана је 

Одјељење за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове и екологију. 

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

Члан 9. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке 
престају да важи Закључак  о прихватању 
иницијативе за измјену регулационог 
плана „ Модрича 2“ на парцели к.ч. 158 
к.о. Модрича („Службени гласник 
општине Модрича , број: 7/19). 

 
Члан 10. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-49/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
3. 

На основу члана 43. став 1. 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 Oпштине 
Модрича број: 5/17) Скупштина општине 
Модрича је на 33. редовној сједници 
одржаној дана  11.06.2020. године 
донијела: 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Савјета за праћење   
ревизије  Регулационог плана 

„Модрича 2“ 
 

Члан 1. 
 

У  Савјет за праћење  ревизије  
Регулационог плана  „Модрича 2“ именују  
се: 
 

1. Тибор (Милош) Јовичић, дипл. 
инжењер грађевинарства  

2. Борислав (Новица) Којић, 
дипл.инжењер инжењерства 
заштите животне средине 

3. Горан Лукић, механичар мотора и 
моторних 

4. Милан (Мирко) Мишић, 
саобраћајни техничар 

5. Сретко (Мићо) Мишић, дипл. 
инжењер машинства 

6. Милан (Симо) Брадашевић, дипл. 
економиста 

7. Вид (Андрија) Стојановић, дипл. 
инг. ЗОП 

8. Милутин (Милош) Поповић, 
9. Здравко (Петар) Тодоровић, дипл. 

инжењер електротехнике 
10.  Живко (Нико) Лазић, ВКВ 

електричар 
 
 

Члан 2. 
 

 Задатак Савјета из члана 1. ове 
Одлуке је да прати израду документа 
просторног уређења и заузима стручне 
ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја 
територијалне јединице односно подручја 
за које се документ доноси , као и стручне 
ставове у погледу рационалности и 
квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености документа са 
документима просторног уређења који 
представљају основу за његову израду , 
односно у погледу усклађености 
документа са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу  и другим прописима 
заснованим на закону. 
 

Члан 3. 
 

 Савјет се обавезује да Скупштини 
општине подноси информацију о степену 
извршених радњи и по указаној потреби 
затражи мишљење Скупштине. 

 
Члан 4. 

 
Чланови  Савјета имају право на 

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-50/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
4. 

На основу члана 43. став 1. 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 
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37.став 2. тачка 8. Статута општине 
Модрича ("Службени гласник Oпштине 
Модрича број: 5/17) Скупштина општине 
Модрича је на 33. редовној сједници 
одржаној дана  11.06.2020. године 
донијела  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Савјета за праћење   
ревизије  Регулационог 

плана„Тржница“ 
 

Члан 1. 
 

У  Савјет за праћење  ревизије  
Регулационог плана  „Тржница“ именују  
се: 
 

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

 
Члан 2. 

 
 Задатак Савјета из члана 1. ове 
Одлуке је да прати израду документа 
просторног уређења и заузима стручне 
ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја 
територијалне јединице односно подручја 
за које се документ доноси , као и стручне 
ставове у погледу рационалности и 
квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености документа са 

документима просторног уређења који 
представљају основу за његову израду , 
односно у погледу усклађености 
документа са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу  и другим прописима 
заснованим на закону. 
 

Члан 3. 
 

 Савјет се обавезује да Скупштини 
општине подноси информацију о степену 
извршених радњи и по указаној потреби 
затражи мишљење Скупштине. 

 
Члан 4. 

 
Чланови  Савјета имају право на 

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-51/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
5. 
 На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и 
члана 37. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“ 
број: 5/17), Скупштина општине Модрича 
на својој 33. редовној сједници одржаној 
дана 11.06.2020. године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Стављају се ван снаге Одлука о 
објављивању Јавног огласа за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије 
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Модрича број: 01-022-9/20 од 25.02.2020. 
године (,,Службени гласник Општине 
Модрича“ број: 1/20) и Рјешења о 
именовању Комисије за провођење 
поступка по јавном огласу за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије 
Модрича број: 01-111-8/20 од 25.02.2020. 
године (,,Службени гласник Општине 
Модрича“ број: 1/20) које је Скупштина 
општине Модрича донијела на 32. 
редовној сједници одржаној дана 
25.02.2020. године, због расписивања 
Локалних избора 2020. године и 
именовања замјенског члана Општинске 
изборне комисије Модрича, од стране 
Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине. 
 

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-52/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
6. 

             На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 137. став 2. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 
и 107/19), и члана 37. став 2. тачка 13. 
Статута општине Модрича ("Службени 
гласник општине Модрича", број: 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној 11.06.2020. 
године. д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључење 
Уговора о преносу посједа и права 

сусвојине  у корист општине Модрича, 
без накнаде 

 
I 

          Даје се сагласност за закључење 
Уговора између општине Модрича и 
Павић (Јаков) Боре из Модриче, којим се 

преноси посјед и право сусвојине у корист 
општине, на земљишту означеном као: 
- к.ч.бр. 3419/5, Жестик,пут - површине 
276 m2, уписано у п.л. број: 3051/1 за к.о. 
Модрича, посјед Павић Боре са дијелом 
1/1, којој по старом премјеру одговара 
парцела означена као к.ч. 84/9, Жестик, 
ораница-површине 276 m2 , уписано у з.к. 
уложак број: 49 за к.о. СП Добриња са 
уписаним правом сусвојине у корист 
Павић Боре са дијелом 1/24, а које се у 
намјени води као приступни пут. 
 

II 

          Вриједност земљишта из тачке I 
износи 5.740,80 КМ, односно 20,80КМ/ 
m2, а пренос посједа и права сусвојине у 
корист општине врши се без накнаде. 
 

III 

          Даје се сагласност начелнику 
општине Модрича, односно у његовој 
одсутности замјенику начелника, да по 
основу ове одлуке и                     
предходно прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
Сједиште замјеника у Добоју у смислу 
одредбе члана 16. Закона о 
Правобранилаштву Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 7/18) закључи уговор из тачке I ове 
одлуке са Павић Бором из Модриче. 
            Општина Модрича сноси трошкове 
везано за реализацију ове одлуке. 
 

IV 

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

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-53/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
7. 

     На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), и 
члана 37. став 2. тачка 13. Статута општине 
Модрича ("Службени гласник општине 
Модрича", број: 5/17), Скупштина општине 
Модрича на 33. редовној сједници одржаној 
дана 11.06.2020. године. д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о продаји отписаног ватрогасног возила 
путем непосредне погодбе  

 
I 

          Општина Модрича продаје отписано 
ватрогасно возило у власништву општине 
Модрича (у даљем тексту: возило) , путем 
непосредне погодбе и то: 

- Возило марке ТАМ Марибор, 
година производње 1988. , број 
шасије: 880000802, број мотора: 
881001891, неисправан, по 
почетној цијени од 200,00 КМ. 
 

II 

          Право куповине имају сва правна и 
физичка лица која доставе писмену 
понуду са сљедећим подацима: 

- за физичка лица ( име и презиме, 
адреса становања и број телефона, 
овјерена фотокопија личне карте), 
а за предузетнике овјерена 
фотокопија рјешења о регистрацији 
предузетника и фотокопија личне 
карте за оснивача предузетничке 
дјелатности) 

- за правна лица ( овјерена 
фотокопија рјешења о упису у 
судски регистар,име овлашћеног 
лица за заступање у поступку 
продаје, сједиште и број телефона), 

- потпис и печат, 
- наведен износ цијене који се нуди. 
    Понуђач је обавезан присуствовати 
отварању понуда. 

 
III           

          Најповољнијим понуђачем сматра се 
онај учесник који је понудио највишу 
цијену и који је приступио отварању 
понуда. 
          У случају да понуђач који понуди 
највишу цијену није присутан, возило се 
продаје другом понуђачу који је понудио 
сљедећу најповољнију цијену. 

          Уколико два или више понуђача 
понуде исту цијену, предност има онај 
учесник који је први доставио понуду. 
          Купљено возило се продаје купцу 
након закљученог купопродајног уговора 
и уплате продајне цијене у цјелости. 
          Уколико купац одустане од 
куповине, односно не приступи 
закључењу уговора, најкасније у року од 
пет дана од дана достављања позива, 
уговор ће се закључити са сљедећим 
најповољнијим понуђачем. 
 

IV 

           На основу ове одлуке, начелник 
општине ће расписати јавни оглас о 
продаји возила путем непосредне погодбе 
који обавезно садржи сљедеће: 

- податке о предмету продаје са 
почетном цијеном, 

- назнаку да се понуде достављају у 
затвореним ковертама са назнаком 
„ за Комисију за продају отписаног 
ватрогасног возила путем 
непосредне погодбе“, 

- адресу и крајњи рок за предају 
понуда, 

- вријеме и мјесто отварања понуда, 
- подаци прецизирани у тачки II, 
- назнака да се возило продаје по 

принципу „затеченог стања“, те да 
се накнадне рекламације неће 
уважавати, 

- назнака за вријеме и мјесто када се 
возило може погледати, те подаци 
о контакт особи, 

- назнака да све евентуалне 
трошкове који настану по основу 
предметне купопродаје сноси 
купац, 

- назнака да ће продаја бити 
пуноважна и у случају да 
пристигне само једна понуда, 

- назнака да се непотпуне и 
неблаговремене понуде неће 
разматрати и 

- начин објављивања јавног огласа. 
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V 
 

         Поступак продаје возила путем 
непосредне погодбе проводи комисија 
именована од стране начелника општине. 
         Комисија води записник у који се 
уноси цијели ток поступка, све понуде и 
евентуални приговори и одлуке по 
приговорима. 
 

VI 
 

         Учесници у поступку могу улагати 
приговоре из сљедећих разлога: 

- да услови продаје нису у складу са 
овом одлуком, 

- да оглас о продаји не садржи све 
податке утврђене овом одлуком, 

- да је ток поступка неправилно 
проведен и да је то битно утицало 
на избор понуђача, 

- да понуђач чија је понуда 
проглашена као најповољнија нема 
способност за закључење уговора, 
или лице које се појављује као 
законски заступник,односно 
пуномоћник нема прописано 
овлашћење. 
 

VII 

   О приговорима одлучује комисија и 
њене одлуке су коначне. 

         Ако комисија утврди да је приговор 
основан, доноси одлуку да дјелимично 
или у цјелости поништи поступак продаје 
путем непосредне погодбе и да се тај дио 
или поступак у цјелости понови. 
         Записник о поступку потписују сви 
чланови комисије и сви присутни 
учесници у поступку продаје, након чега 
се више не могу улагати приговори. 
         Уколико се возило не прода путем 
непосредне погодбе, комисија ће 
предложити да се возило прода на отпад. 
          

VIII 

          Јавни оглас о продаји отписаног 
ватрогасног возила путем непосредне 
погодбе ће се објавити на огласној табли 

Општинске управе општине Модрича и 
званичној интернет страници. 
 

IX 

         За реализацију ове одлуке задужује 
се начелник општине. 

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

      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-54/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
8. 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) и 
члана члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 
,члана 63. став (2) Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, број 93/06, 
86/07,14/10, 5/12 и 58/19) и члана 37. став  
(2) тачка 2) Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број 5/17), уз претходно прибављену 
сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број:12.03.5-
330-335/20 од 03.3.2020. године, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, доноси   
 

О Д Л У К У  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О 
РАСКИДУ  УГОВОРА О ЗАКУПУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА 

ЗАКУПОПРИМЦЕМ МИТОМ 
ЂУКИЋЕМ ИЗ РИЈЕЧАНА ГОРЊИХ 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Начелнику 
општине Модрича да са закупопримцем 
Митом (Спасоја) Ђукић из Ријечана 
Горњих  општина Модрича, закључи 
Споразум о раскиду Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске које се налази на 
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подручју општине Модрича, број: 02-33-
131/13 од 17.12.2014. године, који је у 
прилогу приједлога ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 
 За потписивање Споразума из 
тачке 1. Ове Одлуке овлашћује се 
Начелник општине Модрича. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-55/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
9. 

 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извода из записника са 32. редовне 
сједнице, Скупштина општине Модрича 
на 33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Усваја се Извод из записника са 32. 
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:    01-022-44/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 

10. 
      На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Програма додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом изазваном 
новим вирусом корона (Covid 19) у 
општини Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 33. редовној сједници 
одржаној дана 11.06.2020. године, 
донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Програм додјеле 
субвенција пословним субјектима 
погођеним кризом изазваном новим 
вирусом корона (Covid 19) у општини 
Модрича. 

II 
 

Програм из тачке  I чини саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу 

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

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-45/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
 
11.                                                                                                                       

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 31.12.2019. години, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  
 

 
 



Страна -10      Број 14      СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА     сриједа, 17. јун 2020. 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о кориштењу 
буџетске резерве за период од 01.01. до 
31.12.2019. 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:    01-022-47/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
12. 

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 31.12.2019. године, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Усваја се Извјештај о извршењу 
буџета за период од 01.01. до 31.12.2019.. 
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:    01-022-48/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 

13. 
На основу члана 37. став 2. алинеја 

23. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина општине Модрича 
на 33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Комисије за 

прописе 
 
I 
 

 Владимир Лукић из Модриче, на 
основу лично поднесене неопозиве 
оставке, разрјешава се дужности члана 
Комисије за прописе Скупштине општине 
Модрича мандатног сазива 2016-2020. 
године. 

II 

Разрјешење се врши са даном 
01.06.2020. године. 

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-111-15/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
14. 

На основу члана 37. став 2. алинеја 
23. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина општине Модрича 
на 33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника Одбора за 

безбједност заједнице  
 
I 
 

 Небојша Кнежевић, дипл. 
економиста из Модриче, на основу лично 
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поднесене неопозиве оставке, разрјешава 
се дужности предсједника Одбора за 
безбједност заједнице Скупштине 
општине Модрича мандатног сазива 2016-
2020. године. 
 

II 

Разрјешење се врши са даном 
11.06.2020. године. 

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-111-16/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
15. 

На основу члана 37. став 2. алинеја 
23. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина општине Модрича 
на 33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Комисије за буџет 

и финансије 
 
I 
 

 Небојша Кнежевић, дипл. 
економиста из Модриче, на основу лично 
поднесене неопозиве оставке, разрјешава 
се дужности члана Комисије за буџет и 
финансије Скупштине општине Модрича 
мандатног сазива 2016-2020. године. 
 

II 

Разрјешење се врши са даном 
11.06.2020. године. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 

"Службеном гласнику  општине 
Модрича". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-111-17/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
16. 

На основу члана 37. став 2. алинеја 
23. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина општине Модрича 
на 33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника Одбора за 

безбједност заједнице  
 
I 
 

 Гордан Ђукић из Модриче, именује 
се за предсједника Одбора за безбједност 
заједнице Скупштине општине Модрича 
мандатног сазива 2016-2020. године. 
 

II 

Именовање се врши са даном 
11.06.2020. године. 

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-111-18/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
17. 
 На основу члана 37. став 2. алинеја 
23. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина општине Модрича 
на 33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за буџет и 

финансије 
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I 
 

 Наташа Лучић дипл. правник из 
Модриче, именује се за члана Комисије за 
буџет и финансије Скупштине општине 
Модрича мандатног сазива 2016-2020. 
године. 

II 

Именовање се врши са даном 
11.06.2020. године. 

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-111-19/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
18. 

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 Шувер Роберта 
сина Јозе из Кладара Доњи заступан по 
пуномоћнику Драгану Давидовићу, 
адвокату из Модриче, у предмету 
признања права власништва на бившим 
кметским селиштима, Скупштина опшине 
Модрича на 33. редовној сједници 
одржаној дана 11.06.2020. године, 
донијела је: 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Утврђује се да је ШУВЕР РОБЕРТ 
син Јозе из Кладара Доњи власник 
парцеле уписане у З.К. извадак 14 за 

К.О. Кладари означене као: 
 - к.ч. 236/22 – Адица њива пов.                                                           
 1173 м2  и 

 - к.ч. 236/70 – Адица шума пов.  
 496 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 Шувер 
Роберта син Јозе у дијелу 1/1. 
 
 3. Подносилац захтјева се обавезује 
уплатити 200,оо 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. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 Шувер Роберт син Јозе, заступан 
по пуномоћнику Драгану Давидовићу, 
адвокату из Модриче, поднио је захтјев 
дана 10.04.2020. год. за расправљање 
имовинских односа на бившем кметском 
селишту. У захтеву је навео да је 
предметнe парцелe наслиједио од оца Јозе 
2020. године. 
 Поступајући по захтјеву Подручна 
јединица Модрича је одржала усмену 
расправу 21.04.2020. године, на којој је 
вјештак геометар Боро Савић извршио 
идентификацију парцела по новом и 
старом операту те утврдио да парцелама 
означеним као к.ч. 771 – Адица њива 5. 
кл. пов. 1173 м2 и Адица шума 5. кл. пов. 
496 м2, уписаним у П.Л. 539 за К.О. 
Врањак као посјед Шувер Роберта син 
Јозе нове у дијелу 1/1 по старом операту 
одговарају парцеле означене као к.ч. 
236/22 – Адица њива пов. 1173 м2 и к.ч. 
236/70 – Адица шума пов. 496 м2 уписане 
у З.К. извадак 14 за К.О. Кладари као 
власништво бивше кметске породице 
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Аџамић, Драгић, Мартиновић, Домазет, 
Туфекџић, Мартиновић, Попић, Сувер, 
Бичвић, Мартиновић, Шувер, Главашевић, 
Јуриљ, Шушак, Божић, Мартиновић, 
Сољић, Бајић, Бајић, Бичвић, ПАвић, 
Бановић, Туфекџић, Бичвић, Бичвић, 
Бичвић, Бичвић, Бичвић, Бичвић и 
Бичвић. 
 
 У доказном поступку извршен је 
увид у архив Подручне јединице, 
саслушан је геометар Боро Савић, те је 
извршен увид у цјелокупну 
документацију приложену од стране 
подносиоца захтјева. 
    
 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 Шувер Роберт 
стекао предметне некретнине као 
наследство иза оца Шувер Јозе, да је у 
посједу и власништву истих, те да је 
задња промјена у Земљишној књизи 
извршена прије 100 година, 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 200,оо 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:    01-111-20/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
19. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Комуналне полиције за 
период од 01.01. до 31.12.2019. године, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној 11.06.2020. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду Комуналне 
полиције за период од 01.01. до 
31.12.2019. године, а који је саставни дио 
овог закључка.  

II 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-56/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
20. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду и дјеловању 
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Цивилне заштите у 2019. години, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду и 
дјеловању Цивилне заштите у 2019. 
години, а који је саставни дио овог 
закључка. 

II 
 

На страни 10. у приједлогу 
закључака под 2. умјесто ријечи: „У 
наредном периоду је потребно сагледати 
претходна искуства са поплавама и 
другим несрећама“ треба да пишу ријечи: 
„У наредном периоду на темељу ранијих 
искустава са поплавама и другим 
несрећама“. 

III 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-57/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
21. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду 
општинских инспекција за 2019. годину, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду 
општинских инспекција 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:    01-022-58/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
22. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Програма коришћења 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске на подручју општине 
Модрича, Скупштина општине Модрича 
на 33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године,   донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Програм коришћења 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске на подручју општине 
Модрича. 

II 
 

Програм из тачке  I чини саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

 
Овај закључак ступа на снагу 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-59/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
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23. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о реализацији 
Локалног акционог плана за унапређење 
положаја ромске популације на подручју 
општине Модрича у 2019. години, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о реализацији 
Локалног акционог плана за унапређење 
положаја ромске популације на подручју 
општине Модрича 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:    01-022-60/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
24. 

На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду 
Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника у Добоју за период од 
01.01.2019. до 31.12.2019. године 
(општина Модрича), Скупштина општине 
Модрича на 33. редовној сједници 
одржаној 11.06.2020. године, донијела је:  
 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду 
Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника у Добоју за период од 
01.01.2019. до 31.12.2019. године 
(општина Модрича). 

 
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:    01-022-61/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
25. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Територијалне 
ватрогасне јединице Модрича за 2019. 
годину, Скупштина општине Модрича на 
33. редовној сједници одржаној 
11.06.2020. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду 
Територијалне ватрогасне јединице 
Модрича за 2019. годину, а који је 
саставни дио овог закључка.  

 
II 
 

Да се у наредном периоду крене са 
активностима за изградњу новог дома за 
Територијалну ватрогасну јединицу 
Модрича. 
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III 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-62/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
26. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду ЈУ 
„Развојна агенција општине 
Модрича“ Модрича за 2019. годину, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној 11.06.2020. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о раду ЈУ 
„Развојна агенција општине 
Модрича“ 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:    01-022-63/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
27. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Модрича за 2019. годину, 

Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној 11.06.2020. 
године, донијела је:  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Центар 
за социјални рад“ Модрича за 2019. 
годину, а који је саставни дио овог 
закључка.  

 
II 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-64/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
28. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду ЈУ „Културно спортски 
центар“ Модрича за 2019. годину, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној 11.06.2020. 
године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ 
„Културно спортски центар“ Модрича за 
2019. годину, а који је саставни дио овог 
закључка.  

 
II 
 

 Због доброг пословања ЈУ 
„Културно спортски центар“ Модрича, 
уколико постоји могућност да се увећа 
грант за 5-10% овој јавној установи. 
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III 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-65/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
29. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Модрича за 2019. 
годину, Скупштина општине Модрича на 
33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду Јавне 
здравствене установе „Дом 
здравља“ 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:    01-022-66/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
30. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Јавне здравствене 
установе „Апотека“ Модрича за 2019. 
годину, Скупштина општине Модрича на 
33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду Јавне 
здравствене установе „Апотека“ 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:    01-022-67/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
31. 
 На основу члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), а након 
разматрања Извјештаја о раду ЈУ 
Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича за 2019. годину, 
Скупштина општине Модрича на 33. 
редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду ЈУ 
Туристичка организација 
„Модрича“ 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 
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„Службеном гласнику општине 
Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-68/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
32. 

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 2019. 
годину, Скупштина општине Модрича на 
33. редовној сједници одржаној дана 
11.06.2020. године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о раду Јавног 
предузећа „Српски културни 
центар“ 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:    01-022-69/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
33. 

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 2019. 
годину, Скупштина општине Модрича на 
33. редовној сједници одржаној 
11.06.2020. 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 2019. 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:    01-022-70/20          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.06.2020. год      Велибор Цвијић,с.р. 

________________________________ 
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II АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
1. 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 
8. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број: 97/16 и 36/19) и члана 68. став 1. 
тачка 8. Статута општине Модрича 
(«Службени гласник општине Модрича», 
број: 5/17), Начелник општине Модрича,  
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама  Правилника о 

организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе Модрича 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Модрича («Службени 
гласник општине Модрича», број: 11/16, 
2/17, 5/17, 9/17 и 6/19), у члану 14. тачка 2. 
став 9. „Посебни услови за обављање:“, 
послије ријечи „дипломирани инжењер 
архитектуре“, додаје се „запета“ и ријечи 
„грађевински факултет-дипломирани 
инжењер грађевинарства“.   
 

 Члан 2. 
 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 02-12-2/20                НАЧЕЛНИК 
Датум: 12.06.2020.год.     Младен Крекић,с.р. 

_____________________________ 
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1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке 
о дугорочном задужењу општине 
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6. Одлука о давању сагласности за 
закључење Уговора о преносу посједа и 
права сусвојине  у корист општине 
Модрича, без накнаде.................................6 

 
7. Одлука о продаји отписаног 
ватрогасног возила путем непосредне 
погодбе......................................................6-8 
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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 


