
 

Службени гласник 
ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

 
Скупштина општине Модрича 
Модрича, Видовданска број 1 
Тел/факс: (053) 810-368, 810-185 
E-mail: sso@modrica.ba 
www.modrica.ba 

 
Петак, 29. јануар 2021. год 

МОДРИЧА 
 

Број 1.                      Година XXX 
 

 
Жиро рачун: 
НЛБ банка а.д. Бања Лука 
562-011-00000062-61 

 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
1.   
 На основу члана 1.3а. став (2) 
Изборног закона БиХ (''Службени гласник 
Босне и Херцеговине'', 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, 31/16 и 41/20), члана 37. и 88.  
Статута општине Модрича (''Службени 
гласник општине Модрича'', број 5/17) и 
члана  8.  став  (1)  тачка  6)  Пословника  о  
раду  Скупштине  општине  Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', број 
6/17), Скупштина општине Модрича, на 1. 
сједници, одржаној дана 25.01.2021. године, 
донијела је: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о престанку мандата одборницима у 

Скупштини општине Модрича мандатног 
сазива 2016-2020. године 

 
I 
 

 Констатује  се  престанак  мандата  
одборницима  у  Скупштини  општине  
Модрича  у  мандатном  сазиву  2016-2020.  
године са 01.11.2020. године, због  истека  
мандата  од 4 године  од дана објављивања   
 

 
 
резултата  избора  у  ''Службеном гласнику 
Босне и Хецеговине'', и то: 
 
 
1. САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА–СНСД 
 а) Рада Јанковић; 
 б) Тамара Стевановић – Бојковић; 
 в) Рајко Живковић; 
 г) Александра Божић; 
 д) Озрен Савичић; 
 ђ) Боја Лугоња; 
 е) Боро Бјелић; 
 ж) Вид Стојановић; 
 з) Рајко Брадашевић. 
 
2. СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – 
СДС 
  а) Јован Мишић; 
 б) Јованка Лукић; 
 в) Бранко Цвијановић; 
 г) Душко Евђић; 
 д) Срђан Јовановић; 
 ђ) Милка Ђурић; 
 е) Миленко Стојановић. 
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3. ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ – 
ДНС 
 а) Синиша Никић; 
 б) Гордан Ђукић; 
 в) Небојша Кнежевић. 
 
 
4. НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТИ СПС – 
БУДУЋНОСТ СРПСКЕ 
 а) Велибор Цвијић; 
 б) Дарко Стефановић; 
 в) Биљана Тодоровић. 
 
5. ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА – ПДП 
 а) Милутин Поповић; 
 б) Младен Видовић. 
 
6. НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 
 а) Јовица Радуловић. 
 
7. ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА БИХ – ХДЗ БИХ 
 а) Нада Бајић. 
 
8. СЕЉАЧКА СТРАНКА 
 а) Игор Видовић. 
 

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-3/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 

 
2. 
 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број 5/17) и члана 8. став (1) тачла 
2) Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број 6/17), Скупштина општине 
Модрича, на 1. сједници, одржаној 
25.01.2021.године, донијела је: 

 
 
 

О Д Л У К У 
о проглашавању мандата одборника  

у Скупштини општине Модрича у 
мандатном сазиву 2020-2024. године 

 
I 
 

 На основу Одлуке о потврђивању и 
објављивању резултата Локалних избора у 
Босни и Херцеговини 2020. године, број 05-
1-07-1-2100-1/20 од 15.12.2020. године, коју 
је донијела Централна изборна комисије 
Босне и Херцеговине и издатих увјерења о 
избору за одборника у Скупштини општине 
Модрича, почев од 15.12.2020. године 
проглашавају се мандати одборника у 
Скупштини општине Модрича у мандатном 
сазиву 2020-2024. година, који су им 
додијељени као кандидатима са листе:  
 
1. СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 
         1. ДАМИР СТОЈАНОВИЋ 
         2. МИЛКА ЂУРИЋ 
         3. ДУШКО ЕВЂИЋ 
         4. ЈОВАНКА ЛУКИЋ 
         5. ДРАГО БОРОЈЕВИЋ 
         6. МИРЈАНА ЦВИЈАНОВИЋ 
         7. НОВАК СПАСОЈЕВИЋ 
         8. МИЛЕНКО СТОЈАНОВИЋ 
 
2. САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД       
МИЛОРАД ДОДИК 
 1. АЛЕКСАНДРА БОЖИЋ 
 2. ЈОВАН МИШИЋ 
 3. ВЕДРАН ЧАКАРЕВИЋ 
 4. ДЕЈАН СТОЈАНОВИЋ 
 5. МИХАЕЛА ИЛИНЧИЋ 
 6. БОСА НОВАКОВИЋ 
 
3. НЕЗАВИСНИ ОДБОРНИЦИ – НПС - 
НАРОДНА ПАРТИЈА СРПСКЕ 
 1. СИНИША НИКИЋ 
 2. НЕБОЈША КНЕЖЕВИЋ 
 3. МИЛАДИН КОЈИЋ 
 4. НАТАША КУРЕШЕВИЋ 
 5. МИЛАН БРАДАШЕВИЋ 
 
4. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
 1. СЛАВЕН ТЕШАНОВИЋ 
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 2. МИРОСЛАВ СТРАНАТИЋ 
 3. ВЕЛИБОР МАРИЋ 
 
5. СПС – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
СРПСКЕ – „БУДУЋНОСТ СРПСКЕ“ 
           1. ДАРКО СТЕФАНОВИЋ 
 2. ВЕЛИБОР ЦВИЈИЋ 
 
6. ПДП – ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА 
 1. МИЛУТИН ПОПОВИЋ 
 2. МЛАДЕН ВИДОВИЋ 
 
7. СДА- СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 
 1. ДЈЕДОВИЋ МИРЗА 
 

II 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-4/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
 
3. 
   На основу члана 39. став 2. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), члана 55. став 3. тачка 2. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. став 2. тачка 23. Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога 
Начелника општине број: 02-014-3/21 од 
12.01.2021. године, Скупштина општине 
Модрича, на 1. сједници одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење,  

стамбено - комуналне послове и екологију 
 

 1. Јовану (Mићо) Мишићу, дипл. 
инжењер грађевинарства из Модриче, 
престаје дужност начелника Одјељења за 

просторно уређење, стамбено - комуналне 
послове и екологију Општинске управе 
Општине Модрича са 25.12.2020. године, 
због подношења писане неопозиве оставке.  
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Дана 25.12.2020. године, Јован (Mићо) 
Мишић, дипл. инжењер грађевинарства из 
Модриче поднио је Скупштини општине 
писану неопозиву оставку на мјесто 
начелника Одјељења за просторно уређење, 
стамбено - комуналне послове и екологију, а 
на које мјесто је именован рјешењем 
Скупштине општине Модрича, број: 01-111-
24/17 од 31.03.2017. године.  
 У оставци је истакао да је на 
Локалним изборима одржаним 15.11.2020. 
године изабран за одборника у Скупштини 
општине Модрича, те због неспојивости 
функција подноси оставку на мјесто 
начелника Одјељења за просторно уређење, 
стамбено - комуналне послове и екологију 
општине Модрича. 

Сходно напријед наведеном, 
Начелник општине утврдио је приједлог као 
у диспозитиву и предлаже Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба, у року од 15 дана од 
дана достављања рјешења, Одбору за жалбе 
општине Модрича.    
 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-111-2/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
 
4. 
 На основу члана 39. став 2. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), члана 55. став 3. тачка 2. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
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97/16), члана 37. став 2. тачка 23. Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17) и приједлога 
Начелника општине број: 02-014-3/21 од 
12.01.2021. године, Скупштина општине 
Модрича, на 1. сједници одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности начелника 

Одјељења за борачко – инвалидску 
заштиту и опште послове  

 
 1. Боси Новаковић, мастер правник из 
Модриче, престаје дужност начелника 
Одјељења за борачко - инвалидску заштиту и 
опште послове Општинске управе Општине 
Модрича са 30.12.2020. године, због 
подношења писане оставке.  
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Дана 30.12.2020. године, Боса 
Новаковић, мастер правник из Модриче 
поднијела је Скупштини општине писану 
оставку на мјесто начелника Одјељења за 
борачко - инвалидску заштиту и опште 
послове, а на које мјесто је именована 
рјешењем Скупштине општине Модрича, 
број: 01-111-21/17 од 31.03.2017. године.  
 У оставци је истакла да је на 
Локалним изборима одржаним 15.11.2020. 
године изабрана за одборника у Скупштини 
општине Модрича, те због неспојивости 
функција подноси оставку на мјесто 
начелника Одјељења за борачко - 
инвалидску заштиту и опште послове 
општине Модрича. 

Сходно напријед наведеном, 
Начелник општине утврдио је приједлог као 
у диспозитиву и предлаже Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба, у року од 15 дана од 

дана достављања рјешења, Одбору за жалбе 
општине Модрича. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-3/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 

 
5. 
 На основу члана 16. став 1. и 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 37. став 2. тачка 34. 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17) и 
приједлога Начелника општине број: 02-014-
3-1/21 од 12.01.2021. године, Скупштина 
општине Модрича на 1. сједници одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности члана Управног 

одбора  
ЈУ „Центар за социјални рад“ Модрича 

 
 1. Милану Брадашевићу из Модриче, 
престаје дужност члана Управног одбора ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Модрича са 
24.12.2020. године, због подношења 
неопозиве писане оставке.  
  2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Дана 24.12.2020. године, Милан 
Брадашевић поднио је неопозиву писану 
оставку Скупштини општине Модрича на 
мјесто члана управног одбора у ЈУ „Центар 
за социјални рад“ Модрича.  
 У оставци је истакао да је на 
Локалним изборима одржаним 15.11.2020. 
године изабран за одборника у Скупштини 
општине Модрича, те због неспојивости 
функција подноси неопозиву писану оставку 
на мјесто члана управног одбора у ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Модрича. 
 Својим актом број: 02-014-3-1/21 од 
12.01.2021. године, Начелник општине као 
овлаштени предлагач, предложио је да 
Скупштина констатује престанак дужности 
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члана  управног одбора у ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Модрича. 
 На основу напријед наведеног, 
Скупштина општине Модрича је на 1. 
редовној сједници одржаној 25.01.2021. 
године донијела рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али 
се може тужбом покренути управни спор 
пред Окружним судом у Добоју у року од 30 
дана од дана пријема овог рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-4/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 

 
6. 
 На основу члана 16. став 1. и 6. Закона 
о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 37. став 2. тачка 34. 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17) и 
приједлога Начелника општине број: 02-014-
3-1/21 од 12.01.2021. године, Скупштина 
општине Модрича на 1. сједници одржаној 
дана  25.01.2021. године, донијела је:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности члана Управног 

одбора  
ЈУ Туристичка организација „Модрича“ 

Модрича 
 

 1. Велибору Марићу из Модриче,  
престаје дужност члана Управног одбора ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича са 23.12.2020. године, због 
подношења неопозиве писане оставке.  
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Дана 23.12.2020. године, Велибор 
Марић поднио је неопозиву писану оставку 
Скупштини општине Модрича на мјесто 
члана управног одбора у ЈУ Туристичка 
организација „Модрича“ Модрича.  

 У оставци је истакао да је на 
Локалним изборима одржаним 15.11.2020. 
године изабран за одборника у Скупштини 
општине Модрича, те због неспојивости 
функција подноси неопозиву писану оставку 
на мјесто члана управног одбора у ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“. 
 Својим актом број: 02-014-3-1/21 од 
12.01.2021. године, Начелник општине као 
овлаштени предлагач, предложио је да 
Скупштина констатује престанак дужности 
члана  управног одбора у ЈУ Туристичка 
организација „Модрича“ Модрича.  
 На основу напријед наведеног, 
Скупштина општине Модрича је на 1. 
сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али 
се може тужбом покренути управни спор 
пред Окружним судом у Добоју у року од 30 
дана од дана пријема овог рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-5/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 

 
7. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 37. став (2) тачка 23)  Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17) Скупштина 
општине Модрича, на 1. сједници одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу дужности Верификационе 

комисије  
мандатног сазива 2016-2020. године 

 
I 

 
 Разрјешава се дужности 
Верификациона комисија Скупштине 
општине  Модрича, мандатног сазива 2016-
2020. године: 
 
1. Боја Лугоња, предсједник; 
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2. Душко Евђић, члан; 
3. Небојша Кнежевић, члан. 
 

II 
 
 Разрјешење се врши са 01.11.2020. 
године. 
 

III 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-6/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 

 
8. 
 На основу члана 39. став 2. тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 37. став 2. тачка 23) Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17) Скупштина 
општине Модрича, на 1. сједници, одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је: 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Верификационе комисије 
мандатног сазива 2020-2024. године 

 
I 
 

 У Верификационој комисији 
Скупштине општине Модрича мандатног 
сазива 2020-2024, године изабрани су: 
 
 1. Боса Новаковић, предсједник; 
 2. Миленко Стојановић, члан; 
 3. Наташа Курешевић, члан. 
 

II 
 

 Именовани чланови бирају се на 
мандатни период Скупштине општине која 
их је изабрала, почев од 25.01.2021. године. 
 
 
 
 

III 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-7/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
9. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19) и члана 37. став (2) тачка 23)  Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17) Скупштина 
општине Модрича, на 1. сједници, одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је: 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности Комисије за избор 

и именовање  
мандатног сазива 2016-2020. године 

 
I 
 

 Разрјешава  се  дужности  Комисија за 
избор и именовање  Скупштине  општине  
Модрича мандатног сазива 2016-2020. 
године: 
 
 1. Милутин Поповић, предсједник; 
 2. Озрен Савичић, замјеник 
предсједника; 
 3. Гордан Ђукић, члан; 
 4. Нада Бајић, члан; 
 5. Јованка Лукић, члан. 
 

II 
 

 Разрјешење се врши са 01.11.2020. 
године. 

III 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-8/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
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10.  
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19) и члана 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17) Скупштина 
општине Модрича, на 1. сједници, одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је:  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Комисије за избор и именовање  

мандатног сазива 2020-2024. године 
 
I 
 

  У Комисију за избор и именовања 
Скупштине општине Модрича мандатног 
сазива 2020-2024. године изабрани су:  
 
1. Јован Мишић, предсједник  
2. Дамир Стојановић, замјеник предсједника  
3. Синиша Никић, члан  
4. Велибор Марић, члан  
5. Мирза Дједовић, члан. 
 

II 

Именовани чланови бирају се на 
мандатни период Скупштине општине која 
их је изабрала, почев од 25.01.2021. године. 

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-9/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 

 
11. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), члана 27. тачка 2) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
96/05и 98/13), члана 37. Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број 5/17) и члана 8. став (1) тачка 

6) Пословника о раду скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 6/17), Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници, одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o престанку функције предсједника 

Скупштине општине Модрича 

 1. Велибору Цвијићу, дип. ецц из 
Модриче престаје функција предсједника 
Скупштине општине Модрича са 25.01.2021. 
године, због истека мандата на који је биран.  
 2. Права по основу радног односа и 
престанка функције именованом из 
претходне тачке утврдиће надлежни орган у 
складу са Законом о статусу функционера 
јединица локалне самоупаве.  
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 У смислу члана 2. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
предсједник скупштине општине има статус 
функционера локалне самоуправе. 
 Чланом 27. истог закона прописано је 
да функционеру јединице локалне 
самоуправе функција престаје, између 
осталог, и истеком мандата на који је биран.   
 У складу са Законом о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе, 
функционер након престанка функције 
остварује права на начин прописан чланом 
28. овог закона.  

Чланом 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича прописано је да на првој сједници 
Скупштина, између осталог, констатује 
престанак мандата функционера који су 
именовани на мандатни период претходног 
сазива Скупштине општине.  
 Скупштина општине Модрича на 
првој сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не 
може се уложити жалба, али се може у року 
од 30 дана од дана достављања, тужбом 
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покренути управни спор пред Окружним 
судом у Добоју. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-10/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
 
12. 
 На основу члана 39.став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), члана 27. тачка 2) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
96/05 и 98/13), члана 37. Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број 5/17) и члана 8. став (1) тачка 
6) Пословника о раду скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 6/17), Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници, одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o престанку функције потпредсједника 

Скупштине општине Модрича 
 

 1. Небојши Кнежевићу из Модриче 
престаје функција потпредсједника 
Скупштине општине Модрича са  25.01.2021. 
године, због истека мандата на који је биран.  
 2. Права по основу радног односа и 
престанка функције именованом из 
претходне тачке утврдиће надлежни орган у 
складу са Законом о статусу функционера 
јединица локалне самоупаве.  
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 У смислу члана 2. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
потпредсједник скупштине општине има 
статус функционера локалне самоуправе. 
 Чланом 27. истог закона прописано је 
да функционеру јединице локалне 
самоуправе функција престаје, између 
осталог, и истеком мандата на који је биран.  

 У складу са Законом о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе, 
функционер након престанка функције 
остварује права на начин прописан чланом 
28. овог закона.  

Чланом 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича прописано је да на првој сједници 
Скупштина, између осталог, констатује 
престанак мандата функционера који су 
именовани на мандатни период претходног 
сазива Скупштине општине. 
 Скупштина општине Модрича на 
првој сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не 
може се уложити жалба, али се може у року 
од 30 дана од дана достављања, тужбом 
покренути управни спор пред Окружним 
судом у Добоју. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-11/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
 
13. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21). 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), члана 27. став (1) тачка 2) Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 96/05 и 98/13), члана 37. 
Статута општине Модрича  (''Службени 
гласник општине Модрича'', број 5/17) и 
члана 8. став (1) тачка 6) Пословника о раду 
скупштине општине Модрича (''Службени 
гласник општине Модрича'', број: 6/17), 
Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници, одржаној 25.01.2021. године, 
донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o престанку функције замјеника 

начелника општине Модрича 
 

1. Николи Савићу престаје функција 
замјеника начелника општине Модрича са 
25.01.2021. године, због истека мандата на 
који је биран.  
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2. Права по основу радног односа и 
престанка функције именованом из 
претходне тачке утврдиће надлежни орган у 
складу са Законом о статусу функционера 
јединица локалне самоупаве.  

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

 
О б р а з л о ж е њ е: 

У смислу члана 2. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
замјеник начелника општине има статус 
функционера локалне самоуправе. Чланом 
27. истог закона прописано је да 
функционеру јединице локалне самоуправе 
функција престаје, између осталог, и истеком 
мандата на који је биран.  

Функционер након престанка 
функције има права утврђена Законом о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе, и иста остварује на начин и под 
условима прописаним чланом 28. овог 
закона.  

Чланом 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича прописано је да на првој сједници 
Скупштина, између осталог, констатује 
престанак мандата функционера који су 
именовани на мандатни период претходног 
сазива Скупштине општине. 

На основу напријед наведеног, 
Начелник општине утврдио је приједлог 
рјешења као у диспозитиву и предлаже 
Скупштини општине доношење истог.  

Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-12/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
 
 

14. 
 На основу члана 39.став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), члана 4. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
96/05 и 98/13), члана 37. став (2) тачка 23) и 
члана 43. Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', број 
5/17), члана 8. став (1) тачка 4) и члана 192. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број 6/17), Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници, одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o избору предсједника Скупштине 

општине Модрича 
 
 1. Небојша Кнежевић, дипл. ецц из 
Модриче, изабран је за предсједника 
Скупштине општине Модрича почев од 
25.01.2021. године, на вријеме трајања 
мандата Скупштине општине Модрича.  
 2. Именовани из тачке 1. овог 
рјешења је у складу са законом функционер 
Општине, а своју дужност обавља са 
статусом запосленог лица на основу рјешења 
о радном односу на мандатни период, које ће 
донијети Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине.  
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном 
гласнику општине Модрича».  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине бира и разрјешава 
предсједника скупштине општине, 
потпредсједника скупштине општине, 
замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине и чланове сталних и 
повремених радних тијела скупштине.  
 Чланом 4. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
прописано је да се избор функционера врши 
у складу са изборним прописима, прописима 
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који уеђују систем локалне самоуправе и 
пословником о раду скупштине јединице 
локалне самоупаве. 
 Чланом 43. Статута општине 
Модрича, прописано је да се предсједник и 
потпредсједник Скупштине општине бирју 
на првој сједници, из реда одборника 
већином гласова од укупног броја 
одборника, у складу са Пословником 
Скупштине општине.  
 Члaнoм  8. став (1) тачка 4) 
Пoслoвникa o рaду Скупштинe oпштинe 
Модрича прoписaнo je дa сe нa првoj 
сjeдници Скупштинe бирa прeдсjeдник и 
пoтпрeдсjeдник Скупштинe. 
 Клуб независних одборника - Народна 
партија српске предложио је Небојшу 
Кнежевића дипл. ецц из Модриче, за 
предсједника скупштине општине Модрича.  
 Скупштина општине је одлучила да се 
избор предсједника скупштине изврши 
јавним гласањем. 
 Нaкoн oбaвљeнoг јавног глaсaњa, 
већином гласова, зa прeдсjeдникa 
Скупштинe oпштинe изaбрaн je Небојша 
Кнежевић дипл. ецц из Модриче. 
 Чланом 2. тачка 6) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
утврђено је да је предсједник скупштине 
функционер јединице локалне самоуправе, а 
чланом 9. истог Закона прописано је да 
функционер своју дужност обавља са 
статусом запосленог лица по основу рјешења 
о раду на мандатни период утврђен 
Изборним законом. 
  Чланом 36. Статута општине 
Модрича утврђено је да су функционери 
Општине начелник општине, замјеник 
начелника општине, предсједник и 
потпредсједник Скупштине општине.   
 Рјешење о радном односу 
предсједнику Скупштине општине донијеће 
Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине након избора од стране Скупштине 
општине, што је регулисано чланом 5. став 1. 
Закона о статусу функционера јединице 
локалне самоуправе.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не 
може се уложити жалба, али се може у року 
од 30 дана од дана достављања, тужбом 

покренути управни спор пред Окружним 
судом у Добоју. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-13/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
 
15. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), члана 4. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
96/05 и 98/13), члана 37. став (2) тачка 23) и 
43. Статута општине Модрича (''Службени 
гласник општине Модрича'', број 5/17) и 
члана 8. став (1) тачка 4) Пословника о раду 
Скупштине општине Модрича (''Службени 
гласник општине Модрича'', број 6/17), 
Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници, одржаној дана 25.01.2021. године, 
донијела је: 

Р J E Ш E Њ E 
o избoру пoтпрeдсjeдникa Скупштинe 

oпштинe Модрича 
 

 1. Славен Тешановић дипл. инжењер 
шумарства из Модриче, изабран је зa 
пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe 
Модрича, почев од 25.01.2021. године нa 
вриjeмe трajaњa мaндaтa Скупштинe 
oпштинe Модрича. 
 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. Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у «Службeнoм 
глaснику oпштинe Модрича».  
 

O б р a з л o ж e њ e 

 Чланом 39. став (2) тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине бира и разрјешава 
предсједника скупштине општине, 
потпредсједника скупштине општине, 
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замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине и чланове сталних и 
повремених радних тијела скупштине.  
 Чланом 4. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
прописано је да се избор функционера врши 
у складу са изборним прописима, прописима 
који уређују систем локалне самоуправе и 
пословником о раду скупштине јединице 
локалне самоупаве. 
 Чланом 43. Статута општине 
Модрича, прописано је да се предсједник и 
потпредсједник Скупштине општине бирaју 
на првој сједници, из реда одборника 
већином гласова од укупног броја 
одборника, у складу са Пословником 
Скупштине општине.  
 Члaнoм  8. став (1) тачка 4) 
Пoслoвникa o рaду Скупштинe oпштинe 
Модрича прoписaнo je дa сe нa првoj 
сjeдници Скупштинe бирa прeдсjeдник и 
пoтпрeдсjeдник Скупштинe, док је чланом 
29. прописано да се кандидовање и избор 
потпредсједника Скупштине врши према 
одредбама овог пословника које се односе на 
кандидовање и избор педсједника 
Скупштине. 
 Социјалистичка партија – Извршни 
одбор општинског одбора Модрича 
преложила је Славена Тешановића дипл. 
инжењер шумарства за потпредсједника 
Скупштине општине Модрича. 
 Скупштина општине је одлучила да се 
избор потпредсједника скупштине изврши 
јавним гласањем. 
 Нaкoн oбaвљeнoг јавног глaсaњa, 
већином гласова, зa пoтпрeдсjeдникa 
Скупштинe oпштинe изaбрaн je Славен 
Тешановић дипл. инжењер шумарства из 
Модриче. 
 Чланом 2. тачка 7) Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
утврђено је да је потпредсједник скупштине 
функционер јединице локалне самоуправе, а 
чланом 9. истог Закона прописано је да 
функционер своју дужност обавља са 
статусом запосленог лица по основу рјешења 
о раду на мандатни период утврђен 
Изборним законом. Чланом 36. Статута 
општине Модрича утврђено је да су 
функционери Општине начелник општине, 

замјеник начелника општине, предсједник и 
потпредсједник Скупштине општине. 
 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 1. 
сjeдници oдржaнoj 25.01.2021. 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: 01-111-14/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
16. 
 На основу члана 39. став 2. тачка 21). 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), члана 4. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број: 96/05 и 98/13), члана 37. став (2) тачка 
23) Статута општине Модрича (''Службени 
гласник општине Модрича'', број 5/17) и 
члана 8. став (1) тачка 5) Пословника о раду 
Скупштине општине Модрича (''Службени 
гласник општине Модрича'', број 6/17), 
Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници, одржаној дана 25.01.2021. године, 
донијела је:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању приједлога за избор 

замјеника начелника општине Модрича 
 
 1. Не прихвата се приједлог 
Начелника општине Модрича за именовање 
Младена Милотића, проф. разредне наставе 
за замјеника начелника општине Модрича. 
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 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 39. став (2) тачка 21) Закона о 
локалној самоуправи, прописано је да 
Скупштина општине бира и разрјешава, 
између осталог, и замјеника начелника 
општине, док је чланом 56. став (1) истог 
закона, прописано да Скупштина бира и 
разрјешава замјеника на приједлог 
градоначелника, односно начелника 
општине.  Чланом 4. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
прописано је да се избор функционера врши 
у складу са изборним прописима, прописима 
који уређују систем локалне самоуправе и 
пословником о раду скупштине јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича, прописано је да 
скупштина, између осталог бира и 
разрјешава замјеника начелника општине, 
док је чланом 65. став (1) прописано да 
замјеника начелника општине бира 
Скупштина општине на приједлог начелника 
општине, већином гласова од укупног броја 
одборника, у складу са законом, овим 
статутом и Пословником. 
 Начелник општине Модрича, у складу 
са својим овлашћењима, као кандидата за 
избор замјеника начелника општине 
предложио је Младена Милотића проф. 
разредне наставе из Модриче. 
 Скупштина општине је одлучила да се 
избор замјеника начелника општине изврши 
јавним гласањем. 
 Након обављеног јавног гласања није 
прихваћен приједлог Начелника општине за 
именовање Младена Милотића за замјеника 
начелника општине Модрича. 
 На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича, је на 1. 
сједници одржаној дана 25.01.2021. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али 
се може тужбом покренути управни спор 

пред Окружним судом у Добоју у року од 30 
дана од дана пријема овог рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-15/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
17. 

На основу члана 39. став 2. алинеја 
21) Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16 и 36/19), члана 50. и 52. став (3) тачка 
1. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', 
број: 5/17) и члана 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 6/17) Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници, одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности секретара 
Скупштине општине Модрича 

 
1. Александри Ђурић дипл. правник 

из Модриче, престаје дужност секретара 
Скупштине општине Модрича са 25.01.2021. 
године, због истека времена на које је 
именована. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине 
Модрича, број 01-111-19/17 од 31.03.2017. 
године, Александра Ђурић именована је за 
секретара Скупштине општине Модрича, на 
вријеме трајања мандата сазива Скупштине 
општине Модрича који ју је изабрао.  

Чланом 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича прописано је да на првој сједници 
Скупштина, између осталог, констатује 
престанак мандата службеника који су 
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именовани на мандатни период претходног 
сазива Скупштине општине. 

 На основу напријед наведеног 
Комисија за избор и именовање је утврдила 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предлoжила Скупштини општине доношење 
истог.  

Скупштина општине на 1. сједници 
одржаној 25.01.2021. године донијела је 
рјешење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба, у року од 15 дана од 
дана достављања рјешења, Одбору за жалбе 
општине Модрича. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-16/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
18. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), чл. 50. и 55. став (3) тачка 1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
члана 37. Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', 
број: 5/17), члана 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 6/17) и приједлога 
Начелника општине број: 02-014-3/21 од 
12.01.2021. године, Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници, одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности начелника 

Одјељења за пријемну канцеларију  
и информисање 

 
1. Дариу Татићу дипл. ецц из 

Модриче, престаје дужност начелника 
Одјељења за пријемну канцеларију и 
информисање Општинске управе Општине 
Модрича са 25.01.2021. године, због истека 
времена на које је именован. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича''.  

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине 
Модрича, број 01-111-22/19 од 18.04.2019. 
године, Дарио Татић именован је за 
начелника Одјељења за пријемну 
канцеларију и информисање, на вријеме 
трајања мандата сазива Скупштине општине 
Модрича који га је именовао.  

Чланом 55. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да мандат начелника одјељења 
или службе траје до краја мандата сазива 
скупштине који га је изабрао. 

Чланом 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича прописано је да на првој сједници 
Скупштина, између осталог, констатује 
престанак мандата службеника који су 
именовани на мандатни период претходног 
сазива Скупштине општине. 

Сходно напријед наведеном, 
Начелник општине утврдио је приједлог као 
у диспозитиву и предлаже Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-17/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
19. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), чл. 50. и 55. став (3) тачка 1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
члана 37. Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', 
број: 5/17), члана 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
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Модрича'', број: 6/17) и приједлога 
Начелника општине број: 02-014-3/21 од 
12.01.2021. године, Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници, одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности начелника 

Одјељења за привреду  
и друштвене дјелатности 

 
1. Аленки Иловчевић дипл. ецц из 

Модриче, престаје дужност начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе Општине 
Модрича  са 25.01.2021. године, због истека 
времена на које је именована. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича''.  

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине 
Модрича, број 01-111-22/17 од 31.03.2017. 
године, Аленка Иловчевић именована је за 
начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности, на вријеме трајања 
мандата сазива Скупштине општине 
Модрича који ју је именовао.  

Чланом 55. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да мандат начелника одјељења 
или службе траје до краја мандата сазива 
скупштине који га је изабрао. 

Чланом 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича прописано је да на првој сједници 
Скупштина, између осталог, констатује 
престанак мандата службеника који су 
именовани на мандатни период претходног 
сазива Скупштине општине. 

Сходно напријед наведеном, 
Начелник општине утврдио је приједлог као 
у диспозитиву и предлаже Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-18/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
20. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), чл. 50. и 55. став (3) тачка 1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
члана 37. Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', 
број: 5/17), члана 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 6/17) и приједлога 
Начелника општине број: 02-014-3/21 од 
12.01.2021. године, Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници, одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности начелника 

Одјељења за финансије 
 

1. Бориславу Гвоздену, дипл. 
економиста из Модриче, престаје дужност 
начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе Општине Модрича  са 
25.01.2021. године, због истека времена на 
које је именован. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича''.  

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине 
Модрича, број 01-111-23/17 од 31.03.2017. 
године, Борислав Гвозден именован је за 
начелника Одјељења за финансије, на 
вријеме трајања мандата сазива Скупштине 
општине Модрича који га је именовао.  

Чланом 55. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
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прописано је да мандат начелника одјељења 
или службе траје до краја мандата сазива 
скупштине који га је изабрао. 

Чланом 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича прописано је да на првој сједници 
Скупштина, између осталог, констатује 
престанак мандата службеника који су 
именовани на мандатни период претходног 
сазива Скупштине општине. 

Сходно напријед наведеном, 
Начелник општине утврдио је приједлог као 
у диспозитиву и предлаже Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-19/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
21. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 97/16 и 
36/19), чл. 50. и 55. став (3) тачка 1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
члана 37. Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', 
број: 5/17), члана 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду скупштине општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 6/17) и приједлога 
Начелника општине број: 02-014-3/21 од 
12.01.2021. године, Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници, одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку дужности вршиоца дужности 

начелника  
Одјељења комуналне полиције 

 
1. Чеди Трипићу, дипл. инжењер 

саобраћаја из Модриче, престаје дужност 

вршиоца дужности начелника Одјељења 
комуналне полиције Општинске управе 
Општине Модрича  са 25.01.2021. године, 
због истека времена на које је именован. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича''.  

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине општине 
Модрича, број 01-111-25/20 од 29.10.2020. 
године, Чедо Трипић именован је за вршиоца 
дужности начелника Одјељења комуналне 
полиције, до окончања поступка коначног 
именовања, а најдуже на период од 90 дана. 

Чланом 55. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да мандат начелника одјељења 
или службе траје до краја мандата сазива 
скупштине који га је изабрао. 

Чланом 8. став (1) тачка 6) 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича прописано је да на првој сједници 
Скупштина, између осталог, констатује 
престанак мандата службеника који су 
именовани на мандатни период претходног 
сазива Скупштине општине. 

Сходно напријед наведеном, 
Начелник општине утврдио је приједлог као 
у диспозитиву и предлаже Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Модрича на 1. 
сједници одржаној 25.01.2021. године 
донијела је рјешење као у диспозитиву.  

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-20/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
22. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), члана 52. став (4) Закона о 
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службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17) и члана 8. став 
(1) тачка 7) Пословника о раду Скупштине 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 6/17), Скупштина 
општине Модрича на 1. сједници, одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Модрича 
 
 1. Александра Ђурић, дипл. правник 
из Модриче, именује се за вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине 
Модрича, почев од 25.01.2021. на период од 
90 дана.  
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном 
гласнику општине Модрича».  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Како је Александра Ђурић разрјешена 
дужности секретара Скупштине општине 
Модрича, због истека мандата на који је 
именована, мјесто секретара остало је 
упражњено, те је неопходно именовати 
вршиоца дужности секретара Скупштине 
општине до завршетка поступка по јавном 
конкурсу за избор и именовање секретара 
Скупштине општине. 
 Чланом 52. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да након престанка мандата 
секретара скупштине, скупштина до 
окончања поступка именовања секретара 
скупштине у складу са овим законом именује 
вршиоца дужности секретара, а најдуже на 
период до 90 дан, а ставом (5) истог члана 
прописано је да вршилац дужности 
секретара скупштине мора да испуњава 
опште услове за запошљавање у општинској 
управи у складу са овим законом и посебне 
услове за именовање у складу са законом.  

 Чланом 7. став 1. тачка 7) Пословника 
о раду Скупштине општине Модрича 
прописано је да Скупштина општине, на 
првој сједници Скупштине општине именује 
вршиоца дужности секретара Скупштине.  
 За вршиоца дужности секретара 
скупштине општине Модрича предложена је 
Александра Ђурић, дипл.правник из 
Модриче. 
 Скупштина општине на 1. сједници 
одржаној 25.01.2021. године донијела је 
рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе 
Општине Модрича, у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-21/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
23. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17), члана 8. став 
(1) тачка 7) Пословника о раду Скупштине 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 6/17) Скупштина 
општине Модрича на 1. сједници, одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању приједлога за именовање 
вршиоца дужности начелника Одјељења 
за борачко - инвалидску заштиту и опште 

послове 
 
 1. Не прихвата се приједлог 
Начелника општине Модрича за именовање 
Јована Мишића, дипл. инжењер хемијске 
технологије за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за борачко - инвалидску заштиту и 
опште послове Општинске управе Модрича. 
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 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Како је Боса Новаковић разрјешена 
дужности начелника Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту и опште послове, због 
подношења писане оставке и истека мандата 
на који је именована, мјесто начелника 
Одјељења остало је упражњено, те је 
неопходно именовати вршиоца дужности 
начелника Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту и опште послове до завршетка 
поступка по јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника овог одјељења у 
складу са законом.  
 Чланом 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да након престанка мандата 
начелника одјељења или службе, скупштина 
на приједлог начелника општине до 
окончања поступка именовања начелника 
одјељења или службе у складу са овим 
законом именује вршиоца дужности 
начелника одјељења или службе, а најдуже 
на период до 90 дан, а ставом (5) истог члана 
прописано је да вршилац дужности 
начелника одјељења или службе мора да 
испуњава опште услове за запошљавање у 
општинској управи у складу са овим законом 
и посебне услове за именовање у складу са 
законом.  
 Чланом 7. став 1. тачка 7) Пословника 
о раду Скупштине општине Модрича 
прописано је да Скупштина општине, на 
првој сједници Скупштине општине именује 
вршиоца дужности начелника одјељења или 
службе.  
  
 Начелник општине Модрича, у складу 
са својим овлашћењима, предложио је Јована 
Мишића, дипл. инжењер хемијске 
технологије  за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за борачко - 
инвалидску заштиту и опште послове 
Општинске управе Модрича. 

 Након обављеног гласања није 
прихваћен приједлог Начелника општине за 
именовање Јована Мишића, дипл. инжењер 
хемијске технологије  за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за борачко - 
инвалидску заштиту и опште послове 
Општинске управе Модрича. 
 На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича, је на 1. 
сједници одржаној дана 25.01.2021. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе 
Општине Модрича, у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-22/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
24. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17), члана 8. став 
(1) тачка 7) Пословника о раду Скупштине 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 6/17), Скупштина 
општине Модрича на 1. сједници, одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању приједлога за именовање 

вршиоца дужности  
начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности 
 

 1. Не прихвата се приједлог 
Начелника општине Модрича за именовање 
Тамаре Евђић, дипл. инжењер хемијске 
технологије за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе Модрича. 
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 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Како је Аленка Иловчевић разрјешена 
дужности начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности, због истека мандата 
на који је именована, мјесто начелника 
Одјељења остало је упражњено, те је 
неопходно именовати вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности до завршетка 
поступка по јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника овог одјељења у 
складу са законом.  
 Чланом 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да након престанка мандата 
начелника одјељења или службе, скупштина 
на приједлог начелника општине до 
окончања поступка именовања начелника 
одјељења или службе у складу са овим 
законом именује вршиоца дужности 
начелника одјељења или службе, а најдуже 
на период до 90 дан,      а ставом (5) истог 
члана прописано је да вршилац дужности 
начелника одјељења или службе мора да 
испуњава опште услове за запошљавање у 
општинској управи у складу са овим законом 
и посебне услове за именовање у складу са 
законом.  
 Чланом 7. став 1. тачка 7) Пословника 
о раду Скупштине општине Модрича 
прописано је да Скупштина општине, на 
првој сједници Скупштине општине именује 
вршиоца дужности начелника одјељења или 
службе.  
 Начелник општине Модрича, у складу 
са својим овлашћењима, предложио је 
Тамару Евђић, дипл. инжењер хемијске 
технологије за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 Након обављеног гласања није 
прихваћен приједлог Начелника општине за 
именовање Тамаре Евђић, дипл. инжењер 
хемијске технологије за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича, је на 1. 
сједници одржаној дана 25.01.2021. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе 
Општине Модрича, у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-23/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
25. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17), члана 8. став 
(1) тачка 7) Пословника о раду Скупштине 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 6/17), Скупштина 
општине Модрича на 1. сједници, одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању приједлога за именовање 

вршиоца дужности  
начелника Одјељења за финансије  

 
 1. Не прихвата се приједлог 
Начелника општине Модрича за именовање 
Борислава Гвоздена, дипл. ецц за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије 
Општинске управе Модрича. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Како је Борислав Гвозден разрјешен 
дужности начелника Одјељења за финансије, 
због истека мандата на који је именован, 
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мјесто начелника Одјељења остало је 
упражњено, те је неопходно именовати 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
финансије до завршетка поступка по јавном 
конкурсу за избор и именовање начелника 
овог одјељења у складу са законом.  
 Чланом 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
прописано је да након престанка мандата 
начелника одјељења или службе, скупштина 
на приједлог начелника општине до 
окончања поступка именовања начелника 
одјељења или службе у складу са овим 
законом именује вршиоца дужности 
начелника одјељења или службе, а најдуже 
на период до 90 дан,      а ставом (5) истог 
члана прописано је да вршилац дужности 
начелника одјељења или службе мора да 
испуњава опште услове за запошљавање у 
општинској управи у складу са овим законом 
и посебне услове за именовање у складу са 
законом.  
 Чланом 7. став 1. тачка 7) Пословника 
о раду Скупштине општине Модрича 
прописано је да Скупштина општине, на 
првој сједници Скупштине општине именује 
вршиоца дужности начелника одјељења или 
службе.  
 Начелник општине Модрича, у складу 
са својим овлашћењима, предложио је 
Борислава Гвоздена, дипл. ецц за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије. 
 Након обављеног гласања није 
прихваћен приједлог Начелника општине за 
именовање Борислава Гвоздена, дипл. ецц за 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе Модрича. 
 На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича, је на 1. 
сједници одржаној дана 25.01.2021. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе 
Општине Модрича, у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-24/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 

26. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 
36/19), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17), члана 8. став 
(1) тачка 7) Пословника о раду Скупштине 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 6/17), Скупштина 
општине Модрича на 1. сједници, одржаној 
дана 25.01.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању приједлога за именовање 
вршиоца дужности начелника Одјељења 

за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове и екологију  

 
 1. Не прихвата се приједлог 
Начелника општине Модрича за именовање 
Срђана Јовановића, дипл. ецц за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове и 
екологију Општинске управе Модрича. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Како је Јован Мишић, разрјешен 
дужности начелника Одјељења за  просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове и 
екологију, због подношења писане неопозиве 
оставке и због истека мандата на који је 
именован, мјесто начелника Одјељења 
остало је упражњено, те је неопходно 
именовати вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове и екологију до завршетка 
поступка по јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника овог одјељења у 
складу са законом.  
 Чланом 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
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прописано је да након престанка мандата 
начелника одјељења или службе, скупштина 
на приједлог начелника општине до 
окончања поступка именовања начелника 
одјељења или службе у складу са овим 
законом именује вршиоца дужности 
начелника одјељења или службе, а најдуже 
на период до 90 дан, а ставом (5) истог члана 
прописано је да вршилац дужности 
начелника одјељења или службе мора да 
испуњава опште услове за запошљавање у 
општинској управи у складу са овим законом 
и посебне услове за именовање у складу са 
законом.  
 Чланом 7. став 1. тачка 7) Пословника 
о раду Скупштине општине Модрича 
прописано је да Скупштина општине, на 
првој сједници Скупштине општине именује 
вршиоца дужности начелника одјељења или 
службе.  
 Начелник општине Модрича, у складу 
са својим овлашћењима, предложио је 
Срђана Јовановића, дипл. ецц за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове и 
екологију.  
 Након обављеног гласања није 
прихваћен приједлог Начелника општине за 
именовање Срђана Јовановића, дипл. ецц за 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и екологију Општинске управе 
Модрича. 
 На основу напријед наведеног 
Скупштина општине Модрича, је на 1. 
сједници одржаној дана 25.01.2021. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења 
може се изјавити жалба Одбору за жалбе 
Општине Модрича, у року од 15 дана од дана 
достављања рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-25/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
 
27. 

На основу члана 48. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16) и члана 51. 
Статута општине Модрича (,,Службени 

гласник општине Модрича“, број: 5/17), 
Скупштина опшине Модрича на 1. сједници 
одржаној дана 25.01.2021. године,  донијела 
је: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 
дужности између  

предсједника Скупштине општине 
Модрича 

 
I 
 

 У Комисију за примопредају 
дужности између предсједника Скупштине 
општине Модрича именују се:  

 
1. Боса Новаковић, предсједник 
    Дејан Стојановић, замјеник 

предсједника 
 
2. Дамир Стојановић, члан 
    Милка Ђурић, замјеник члана 
 
3. Милан Брадашевић, члан 
    Миладин Којић, замјеник члана. 

 
II 
 

 Комисија из тачке I овог рјешења 
именује се на период од 4 (четири) године. 
 

III 
 

 Задатак Комисије, из тачке I овог 
рјешења, утврђен је одредбама Закона о 
локалној самоуправи, које регулишу 
примопредају дужности функционера 
јединице локалне самоуправе. 
 

IV 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-26/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
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28. 

На основу члана 48. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и 
члана 51. Статута општине Модрича 
(,,Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина опшине Модрича на 
1. сједници одржаној дана 25.01.2021. 
године,  донијела је: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 
дужности између начелника општине  
и између службеника на руководећим 

радним мјестима  
 
I 
 

У Комисију за примопредају 
дужности између начелника општине и 
између службеника на руководећим радним 
мјестима именују се:  

 
1. Дара Крнета дипл. правник, 

предсједник 
    - Тања Стојановић дипл. правник, 

замјеник предсједника 
 
2. Ружица Карамановић дипл. 

правник, члан 
      - Оливера Чанић дипл. правник, 

замјеник члана 
 
3.  Мирјана Горановић дипл. правник, 

члан 
       - Нада Милојевић дипл. правник, 

замјеник члана. 
 

II 
 

 Комисија из тачке I овог рјешења 
именује се на период од 4 (четири) године. 
 

III 
 

 Задатак Комисије, из тачке I овог 
рјешења, утврђен је одредбама Закона о 
локалној самоуправи, које регулишу 
примопредају дужности функционера 
јединице локалне самоуправе и службеника 
на руководећим радним мјестима. 

IV 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-27/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
29. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

Избор предсједника и потпредсједника 
Скупштине општине и замјеника начелника 
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:     01-022-5/21    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Датум: 25.01.2021.год Милутин Поповић,с.р. 
30. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), Скупштина општине 
Модрича на 1. сједници одржаној дана 
25.01.2021. године, донијела је:  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 
 

 Обавезује се начелник општине да 
најкасније у року 60 дана, од дана ступања 
на снагу овог закључка, распише и спроведе 
конкурсну процедуру избора Начелника 
одјељења у Општинској управи општине 
Модрича:  
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 - Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију; 

 - Одјељења за борачко - инвалидску 
заштиту и опште послове; 

 - Одјељења за пријемну канцеларију и 
информисање; 

 - Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности; 

 - Одјељења за финансије; 
 - Одјељења комуналне полиције. 
 

II 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-6/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:25.01.2021.год Небојша Кнежевић,с.р. 
1. 
 На основу члана 59. став (1) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС», број: 977/16, 36/19), члана 20. 
став (1) Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) и 
члана 68. став (1) алинеја 21) Статута 
општине Модрича («Службени гласник 
општине Модрича» број 5/17), Начелник 
општине Модрича  д о н о с и 
 

О   Д   Л   У   К   У 
о давању сагласности на употребу назива 

насељеног мјеста Модрича 
у пословном имену фирме    

 
I 

 
 Даје се сагласност на употребу 

назива насељеног мјеста Модрича у 
пословном имену фирме: Друштво са 
ограниченом одговорношћу Пољопривредно 
друштво „Модрича“  Модрича, по захтјеву 
Друштва бр. 01-82/20 од 09.12.2020. године. 

 
II 

  
    Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:     02-014-73/20            НАЧЕЛНИК 
Датум: 29.12.2020.год   Јовица Радуловић,с.р. 
2. 
 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 и 63/20), 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 2021. 
години у износу од 377,81 КМ. 
 

II 
 

Износ економске цијене услуге из 
тачке I ове одлуке одређен је на приједлог 
Управног одбора ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича бр. 01-21/21 од 25.01.2021. године а 
на основу утврђене дјелатности прописане 
по члану 3. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 79/15 и 63/20).  

 
                   III  

 
    Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    02-014-4/21            НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.1.2021.год    Јовица Радуловић,с.р. 
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