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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
члана
Општинске
Модрича.

1.
На основу члана 2.12. став 5.
Изборног закона БиХ (,,Службени гласник
БиХ” број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и
31/16), члана 7. Упутства о утврђивању
квалификација,
броја,
именовању
и
разрјешењу и обуци чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни
и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“ Пречишћени текст, број: 29/18 и 36/19) и
члана 37. Статута општине Модрича
(,,Службени гласник општине Модрича“,
број: 5/17), Скупштина опшине Модрича на
4. редовној сједници одржаној дана
27.04.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о објављивању Јавног огласа за
именовање 2 (два) члана
Општинске изборне комисије Модрича
I
Скупштина
општине
Модрича
расписује јавни оглас за именовање 2 (два)

изборне

комисије

II
(1) Општи услови које кандидат мора
испуњавати:
1) да има право гласа,
2) да је лице са одговарајућом
стручном спремом и искуством у провођењу
избора.
(2) За члана Општинске изборне
комисије не може бити именовано лице:
1) које се не може кандидовати у
смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а
Изборног закона БиХ;
2) које је члан највишег извршнополитичког органа политичке странке или
коалиције (предсједник, потпредсједник,
генерални секретар или члан извршног
одбора или главног одбора);
3) које је носилац изабраног мандата
или је члан извршног органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12 став
(4) Изборног закона БиХ;
4) које је кандидат за изборе за било
који ниво власти;
5) којем је изречена казна за радњу
која представља тежу повреду изборних
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закона или прописа за коју је лично
одговорно, у посљедње четири године,
рачунајући од дана правоснажности одлуке;
6) које је заступник, односно
пуномоћник политичког субјекта који
учествује на изборима, нити лице које је
правоснажном судском пресудом осуђено на
казну затвора у трајању од шест мјесеци или
дуже.
7) које обавља извршну функцију,
како је утврђено одредбом члана 1.8. став (6)
Изборног закона БиХ, односно лице које је
на дужности именовао Савјет министара
БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада
Републике Српске, кантонална влада и
општинско вијеће, односно скупштина
општине.“
III
(1) Састав изборне комисије, у смислу
члана 2.14. Изборног закона БиХ, је
мултиетничан,
тако
да
одражава
заступљеност
конститутивних
народа,
укључујући и остале, у изборној јединици за
коју се орган, надлежан за спровођење
избора оснива, водећи рачуна о посљедњем
попису становништва спроведеном на
државном нивоу.
(2) У саставу изборне комисије
настојат ће се осигурати заступљеност
полова
у
складу
са
Законом
о
равноправности сполова у БиХ.
(3) Надлежност Општинске изборне
комисије утврђена је одредбама члана 2.13.
Изборног закона БиХ и одговарајућим
подзаконским прописима.
IV
(1) Посебни услови које кандидат
мора испуњавати:
1) да има пребивалиште у општини
Модрича,
2) да има завршен факултет, VII/1
степен стручне спреме или завршен факултет
Болоњског система студирања с најмање 180
ЕCTS,
3) да посједује искуство у провођењу
избора.

(2) Изузетно од одредби овог члана
став (1) тачка 1), члан изборне комисије
може бити лице са пребивалишта из друге
општине, уколико нема кандидата, са
пребивалиштем у општини Модрича, који
испуњава услове тражене јавним огласом.
(3) Изузетно од одредби овог члана
став (1) тачка 3), члан изборне комисије
може бити лице које има VII/1 степен
стручне спреме, завршен правни факултет,
односно
завршен
правни
факултет
Болоњског система студирања с најмање 180
ЕCTS, без изборног искуства.
(4) Изузетно, члан Изборне комисије
може бити лице које има завршену вишу
школу, односно VI степен стручне спреме,
уколико се ради о општини која има мање од
2.000 бирача уписаних у Централни бирачки
списак или ако је потребно испоштовати
одредбе члана 2.14 став 1. Изборног закона
БиХ.
(5)
Изузетно,
уколико
ни
у
поновљеном поступку расписивања јавног
огласа нема кандидата који испуњавају
услове из овог члана став (1) тачка 2) за
члана изборне комисије може бити
именовано лице које има завршену средњу
школу, односно IV степен стручне спреме.
(6) Под искуством у провођењу
избора подразумјева се:
а) чланство у изборној комисији и
б) чланство у бирачком одбору на
изборима обухваћеним Изборним законом
БиХ.
V
Мандат члана изборне комисије траје
(7) седам година, и тече од дана давања
сагласности Централне изборне комисије
БиХ на одлуку о именовању члана изборне
комисије донијету од стране Скупштине
општине Модрича.
VI
(1) Рок за подношење пријава на јавни
оглас је осам дана од дана објављивања
јавног огласа у ,,Службеном гласнику
Републике Српске“ и дневном листу „Глас
Српске“.
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ОДЛУКУ
о утврђивању листе стручњака
Члан 1.

VII
(1) Поступак провођења јавног огласа
и сачињавање ранг - листе кандидата врши
Комисија за провођење поступка по јавном
огласу
за
именовање
једног
члана
Општинске изборне комисије Модрича (у
даљем тексту Конкурсна комисија), коју
именује Скупштина општине.
(2) Конкурсна комисија, надлежном
органу подноси писани извјештај са свим
релевантним подацима о кандидатима који
су поднијели пријаву на јавни оглас и
ранглистом кандидата са редослиједом
кандидата према успјеху постигнутом на
интервју.
VIII
Све што није дефинисано овом
одлуком
примјењиваће
се
одредбе
одговарајућих законских и подзаконксих
прописа.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику Општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-86/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

2.
На основу члана 39. став (2) тачка 37.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19) и члана 37. став (2) тачка 2. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број: 5/17), Скупштина
општине Модрича, на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је

Утврђује се листа стручњака са које
ће се именовати чланови за Скупштинске
комисије и комисије које именује Начелник
општине Модрича коју чине:
1. Нико Лазић, дипломирани инжењер
информационих технологија;
2. Славица
Девић,
дипломирани
правник;
3. Ђука
Ристић,
дипломирани
економиста;
4. Сузана Јовић, дипломирани професор
српског језика и књижевности;
5. Дејан
Стојановић,
дипломирани
инжењер шумарства;
6. Далибор Којић, доктор стоматологије;
7. Милка
Ђурић,
дипломирани
економиста;
8. Тамара Евђић, дипломирани инжењер
технологије;
9. Александар Петровић, дипломирани
економиста;
10. Бојан Видић, дипломирани правник;
11. Тамара Стевановић-Бојковић, спец.
физикалне
медицине
и
рехабилитације;
12. Миљана
Мишић,
дипломирани
економиста;
13. Боја
Лугоња,
специјалиста
педијатрије;
14. Новка
Марковић,
професор
педагогије и психологије;
15. Недељко Лејић, доктор ветеринарске
медицине;
16. Зорица Васиљевић, дипломирани
педагог;
17. Саша Бабић, дипломирани инжењер
пољопривреде;
18. Урош Тривић, дипломирани правник
за безбједност и криминалистику;
19. Митра
Кнежевић,
дипломирани
економиста;
20. Дијана Станојевић, дипломирани
професор разредне наставе;
21. Милош
Илић,
дипломирани
професор општенародне одбране;
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22. Ирена Комленовић, дипломирани
педагог;
23. Славен Тешановић, дипломирани
инжењер шумарства;
24. Никола Курешевић, дипломирани
инжењер пољопривреде;
25. Јован
Симеуновић,
магистар
техничких наука;
26. Слободан Стевановић, магистар
политичких наука;
27. Милан
Марић,
дипломирани
економиста;
28. Јово Мишић, машински инжењер;
29. Хатиџа
Турсић,
дипломирани
економиста;
30. Сања
Самарџић-Марјановић,
професор историје.
Члан 2.
Скупштина општине и начелник
Општине ће по потреби посебним
рјешењима именовати комисије које ће
сачињавати одређени број стручњака
утврђених у члану 1. ове одлуке, на начин
како је то законом предвиђено.

3.

На основу члана 39. став 2. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 348. став 1. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,
60/15, 18/16- Одлука Уставног суда
Републике Српске, 107/19 и 1/21 - Одлука
Уставног суда Републике Српске), члана 4. и
5. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 20/12 и 63/19 - Одлука
Уставног суда Републике Српске), члана 37.
став 2. тачка 13. Статута општине Модрича
(„Службени гласник општине Модрича“,
број: 5/17), члана 7. Одлуке о уређењу
простора
и
грађевинском
земљишту
(„Службени гласник општине Модрича“,
број: 4/16), Скупштина општине Модрича на
4. сједници одржаној дана 27.04.2021.
године, донијела је

ОДЛУКУ

о продаји непокретности у својини
општине Модрича уписаних у КО
Модрича путем усменог јавног надметања
(лицитације)

Члан 3.

I

Листа стручњака из члана 1. ове
одлуке утврђује се на вријеме трајања
мандата Скупштине општине Модрича.

Општина
Модрича
продаје
непокретности означене као:
- к.ч. број: 2861/1 Чворкуша, ливада површине 1205 м²,
- к.ч. број: 2862 Чворкуша, шума површине 231 м2 ,
- к.ч. број: 2863 Чворкуша ливада површине 1525 м2 и
- к.ч. број:2864 Чворкуша,ливада површине 818 м² , све уписано у лист
непокретности број: 109 КО Модрича,
право својине уписано у корист
општине Модрича са дијелом 1/1, без
укњижених терета.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о утврђивању листе
стручњака („Службени гласник општине
Модрича“, број: 4/14).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-93/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

II
Непокретности из тачке I продају се
као једна цјелина, укупно 3779 м², усменим
јавним надметањем – лицитацијом. ( у даљем
тексту: лицитација)
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III

VI

Оглас о лицитацији ће се објавити у
дневном листу „Глас Српске“ и на Радију
Модрича, те огласној табли и званичној
интернет страници општине Модрича и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за
дан лицитације.
Лицитацију ће спровести Комисија за
спровођење јавног надметања (у даљем
тексту: Комисија), а све у складу са
одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.

Даје
се
сагласност
Начелнику
општине Модрича да након прибављеног
мишљења Правобранилаштва Републике
Српске са купцем чија је понуда
најповољнија закључи купопродајни уговор,
којим ће се регулисати међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Купац поред излицитиране цијене,
сноси трошкове који су везани за нотарску
обраду уговора и пренос лицитиране
непокретности.

IV

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

Почетна
продајна
цијена
за
непокретности из тачке I износи 81.726,61
КМ(словима:осамдесетједнахиљадаседамстo
тинадвадесетишест и 61/100 КМ), која је
процијењена од стране вјештака грађевинско
архитектонске струке.
За учешће у поступку лицитације
учесници су дужни уплатити кауцију,
односно износ од 8.172,66 КМ (словима:
осамхиљадастотинуседамдесетидвије
и
66/100 КМ), на жиро рачун продавца број:
562-011-00000062-61 отворен код НЛБ
Развојна банка.
V
Купопродајну
цијену
предметне
некретнине умањену за износ положеног
учешћа, учесник лицитације са којим ће се
закључити уговор, обавезан је уплатити у
ратама на сљедећи начин:
- прва рата у износу од 30.000,00 КМ
плаћа се у року од 15 дана од дана
закључења уговора;
- остали дио купопродајне цијене плаћа
се у 24 једнаке мјесечне рате.
Предаја земљишта у посјед купцу
извршиће се у року од 3 дана од дана
исплате прве рате купопродајне
цијене о чему ће се сачинити
записник о примопредаји земљишта у
посјед.
Исплатом прве рате купопродајне
цијене купац стиче услове за упис права
својине на земљишту у јавним евиденцијама
непокретности.

VII

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-94/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

4.
На основу члана 53. Закона о
службеницима
и
намјештеницима
у
органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16) и члана 37. Статута општине
Модрича (,,Службени гласник општине
Модрича“, број: 5/17), Скупштина општине
Модрича на 4. редовној сједници одржаној
дана 27.4.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије
за провођење поступка по јавном
конкурсу за избор и именовање секретара
Скупштине општине Модрича
I
У Рјешењу о именовању Комисије за
провођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, бр. 3/21), у тачки I став
1. под 1. умјесто „Мирјана Горановић“ за
предсједника Комисије именује се „Тања
Стојановић“ и под 4.
умјесто „Боса
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Новаковић“ за члана Комисије именује се
„Милка Ђурић“.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-64/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

5.
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
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) Скупштина
општине Модрича на 4. сједници, одржаној
дана 27.04.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
o именовању вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Модрича
1. Мирјана Горановић дипломирани
правник, именује се за вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Модрича,
почев од 27.04. 2021.
2. Именовање из тачке 1. врши се до
окончања поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине
општине Модрича, а најдуже на период до 90
дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-66/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

6.
На основу члана 18. став 2. и став 3а
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07,
109/12 и 44/16) и члана 37. став 2. тачка 34.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број: 5/17),
Скупштина општине Модрича на 4. редовној
сједници одржаној дана 27.04.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности директора Јавне
здравствене установе
„Дом здравља“ Модрича
1. Дарко Стефановић, дипломирани
економиста из Модриче, разрјешава се
дужности директора Јавне здравствене
установе Дом здравља Модрича, због
подношења оставке.
2. Разрјешење се врши са 27.04.2021.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-65/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

7.
На основу члана 18. Закона о систему
јавних
служби
(''Службени
гласник
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 73. став 2. Закона о
здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број 106/09 и 44/15),
члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике
Српске'', број 41/03) и члана 37. Статута
општине Модрича (''Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), Скупштина
општине Модрича на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Модрича
1.
Др
Гордана
Кнежевић,
специјалиста педијатар из Модриче, именује
се за вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе „Дом здравља“
Модрича почев од 27.04.2021. године.
2. Именовање из тачке 1. врши се до
окончања поступка јавне конкуренције и
коначног избора и именовања директора
јавне здравствене установе, а најдуже на
период од 60 (шездесет) дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-68/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

8.
На основу члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 37. став 2. тачка 34. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број: 5/17), Скупштина
општине Модрича на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности директора Јавне
установе Туристичка организација
„Модрича“ Модрича
1. Александра Тошановић, дипл.
географ – туризмолог из Модриче,
разрјешава се дужности директора Јавне
установе
Туристичка
организација
„Модрича“ Модрича, због подношења
неопозиве оставке.
2. Разрјешење се врши са 27.04.2021.
године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-69/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

9.
На основу члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 37. став 2. тачка 34. Статута
општине Модрича („Службени гласник
општине Модрича“, број 5/17), Скупштина
општине Модрича, на својој 4. редовној
сједници одржаноj 27.04.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе Туристичка
организација „Модрича“ Модрича
1. Дарија Видаковић, дипломирани
туризмолог из Модриче, именује се за
вршиоца дужности директора Јавне установе
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича, са 27.04.2021. године.
2. Именовање из тачке 1. врши се до
окончања поступка јавне конкуренције и
коначног избора и именовања директора
јавне установе Туристичка организација
„Модрича“ Модрича, а најдуже на период од
60 (шездесет) дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-70/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

10.
На основу члана 2.12. став 6.
Изборног закона Босне и Херцеговине
(''Службени гласник БиХ'', број 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,
32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 37.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17),
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Скупштина општине Модрича на својој 4.
редовној сједници одржаној дана 27.04.2021.
године, донијела је

Модрича (у
даљем тексту: Конкурсна
комисија) именују се:
- Тања Стојановић, предсједник
- Дара Крнета, члан
- Мирјана Горановић, члан.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника-члана
Општинске изборне комисије Модрича
1. Ружица Карамановић дипл. правник
из Модриче, разрјешава се дужности
предсједника-члана Општинске изборне
комисије Модрича, због истека мандата на
који је именована.
2.
Мандат
предсједнику-члану
Општинске изборне комисије Модрича
Ружици Карамановић престаје даном давања
сагласности Централне изборне комисије
БиХ на Рјешење о разрјешењу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
давања сагласности Централне изборне
комисије БиХ, а биће објављено у
„Службеном гласнику Општине Модрича''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-71/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

11.
На основу члана 7. тачка а) Упутства
о
утврђивању
квалификација,
броја,
именовању и разрјешењу и обуци чланова
изборне комисије основне изборне јединице
у Босни и Херцеговини (“Службени гласник
БиХ“ - Пречишћени текст, број: 29/18 и
36/19) и члана 37. Статута општине Модрича
(,,Службени гласник општине Модрича“,
број: 5/17), Скупштина општине Модрича на
4. редовној сједници одржаној дана
27.04.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење
поступка по јавном огласу за именовање 2
(два) члана Општинске изборне комисије
Модрича
1. У Комисију за провођење
поступка по јaвном огласу за именовање 2
(два) члана Општинске изборне комисије

2. Задатак Конкурсне комисије је да у
складу са Изборним законом БиХ и
Упутством о утврђивању квалификација,
броја, именовању и разрјешењу и обуци
чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини проведе
поступак по Јавном огласу за именовање 2
(два) члана Општинске изборне комисије
Модрича.
3. Конкурсна комисија ће по
затварању јавног огласа поднијети писани
извјештај Скупштини општине Модрича, у
којем наводи све релевантне податке за сваку
особу која је поднијела захтјев по јавном
огласу. У наведеном извјештају конкурсна
комисија врши класификацију кандидата на
оне које испуњавају услове тражене јавним
огласом и на оне који не испуњавају услове,
уз образложење. Са кандидатима који
испуњавају услове јавног огласа конкурсна
комисија обавља интервју, према претходно
утврђеним критеријима, након чега врши
бодовање и сачињава ранг-листу са
редослиједом кандидата према успјеху
(укупном броју бодова), постигнутом на
интрвју и исти доставља надлежном органу.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-72/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

12.
На основу члана 39. став (2) тачка 33)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 97/16 и
36/19), 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. тачка 34. Статута општине
Модрича (''Службени гласник општине
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Модрича'', број 5/17), Скупштина општине
Модрича, на 4. редовној сједници одржаној
дана 27.04.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација „Модрича“
Модрича
1. Мирна Бабић, дипломирани
васпитач из Модриче, именује се за вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне
установе
Туристичка
организација
„Модрича“ Модрича са 27.04.2021. године,
на период од 60 дана, а најдуже до завршетка
поступка по јавном конкурсу и коначног
избора и именовања члана Управног одбора
у складу са законом.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-73/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

13.
На основу члана 39. став (2) тачка 33)
Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 97/16 и
36/19), 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. тачка 34. Статута општине
Модрича (''Службени гласник општине
Модрича'', број 5/17), Скупштина општине
Модрича, на 4. редовној сједници одржаној
дана 27.04.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне установе Центар
за социјални рад Модрича
1. Марина Теофиловић, дипломирани
дефектолог из Модриче, именује се за
вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад
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Модрича са 27.04.2021. године, на период од
60 дана, а најдуже до завршетка поступка по
јавном конкурсу и коначног избора и
именовања члана Управног одбора у складу
са законом.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-74/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

14.
На основу члана 39. став (2) тачка 33)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике српске“ број: 97/16 и
36/19), члана 16. и 6. Закона о систему јавних
служби (''Службени гласник Републике
Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16), члана
37. тачка 34. Статута општине Модрича
(''Службени гласник општине Модрича'',
број: 5/17), Скупштина општине Модрича на
4. редовној сједници одржаној дана
27.04.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана
Управног одобра Јавне здравствене
установе „Апотека“ Модрича
1. Зоран Чупељић, дипломирани
правник из Модриче, именује се за вршиоца
дужности члана Управног одобра Јавне
здравствене установе „Апотека“ Модрича,
почев од 27.04.2021. године, на период од 60
дана, а најдуже до завршетка поступка по
јавном конкурсу и коначног избора и
именовања члана Управног одбора у складу
са законом.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-111-75/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.
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15.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“ број 5/17), а након повлачења са
дневног реда Одлуке о измјенама и допунама
Статута општине Модрича на 3. редовној
сједници одржаној дана 29.03.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине тражи да
Стручна служба у сарадњи са надлежним
одјељењима Општинске управе Модрича и
радним тијелима Скупштине општине
Модрича, у наредних 6 мјесеци изврши
детаљан преглед Статута општине Модрича
и Пословника о раду Скупштине општине
Модрича, те да у наведеном периоду
припреме Одлуку о измјенама и допунама
Статута општине Модрича и Одлуку о
измјенама и допунама Пословника о раду
Скупштине општине Модрича. Циљ је
усклађивање ових докумената.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-60/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.03.2021 год Милутин Поповић с.р.

16.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду Скупштине општине
Модрича за 2020. годину, Скупштина
општине Модрича на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештаја о раду
Скупштине општине Модрича за 2020.
годину.
2 . Рад Скупштине општине у 2020.
години, Колегијума Скупштине и радних
тијела одвијао се по процедури предвиђеној

прописима,
Статутом
општине
и
Пословником о раду Скупштине општине, у
демократској атмосфери, уз међусобно
уважавање одборника и конструктивни
однос према темама које су разматране
3. Сједнице Скупштине су одржаване
уз поштовање епидемиолошких мјера,
адекватно
присуство
одборника
и
доступност јавности.
4. Епидемиолошка ситуација изазвана
корона вирусом, одлагање избора и истек
мандата одборницима сазива 2016.-2020.
године утицале су да је одржан мањи број
сједница Скупштине, тако да нису
реализоване све теме предвиђене Програмом
рада за 2020. годину. То није оправдање за
недостављање програма рада и извјештаја о
раду јавних установа које су то дужне радити
у складу са Програмом рада Скупштине
општине Модрича.
5. За вријеме пандемије потребно је
обезбједити континуиран рад Скупштине
општине, у складу са епидемиолошком
ситуацијом.
6. У даљем раду Скупштине општине,
на свакој сједници, предвидјети тачку
дневног реда: „Информација о реализацији
закључака, иницијатива, приједлога и
питања клубова одборника, одборничких
група и одборника Скупштине општине“.
7. Побољшати рад радних тијела,
управних и надзорних одбора на начин да
исти сагледавају стање и активно учествују у
раду, дајући свој допринос у предлагању
мјера и активности за побољшање стања у
области за које су задужени.
8. Обезбједити адекватно учешће
грађана у доношењу одлука, користећи
расположива средства комуникације.
9. Користити нове технологије рада,
обезбједити унапређење рада Скупштине у
смислу опремања сале за одржавање
сједница, електронске доставе материјала,
електорнског гласања.
10.
У
оквиру
техничких
и
финансијских могућности предузети мјере и
радње да рад Скупштине буде доступнији
јавности и транспарентнији.
11. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном гласнику општине Модрича“.

Четвртак, 29. април 2021.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-91/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.
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одборника, одборничких група и одборника
Скупштине општине Модрича на 4. редовној
сједници одржаној дана 27.04.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

17.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду Начелника општине
Модрича за 2020. годину, Скупштина
општине Модрича на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду
Начелника општине Модрича за 2020.
годину.
2. Имајући у виду проблеме који су
пратили претходну годину, која је била
специфична по пандемији која је захватила
цијели свијет, треба нагласити да су кључни
програмски циљеви начелника за 2020.
годину реализовани.
3. Сталном бригом о грађанима,

1. Усваја се Информација о
реализацији
закључака,
иницијатива,
приједлога и питања клубова одборника,
одборничких група и одборника Скупштине
општине Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-90/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

19.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извода из записника са 3. редовне сједнице,
Скупштина општине Модрича на 4. редовној
сједници одржаној дана 27.04.2021. године,
донијела је

подршком привредницима, пољопривредницима,

борачким и социјалним категоријама,
пензионерима, ученицима, студентима и
спортистима, улагањем у еколошке и
инфраструктурне пројекте, а прије свега
рационализацијом
буџетске
потрошње
ублажени су негативни ефекти изазвани
вирусом корона и обезбјеђено нормално
функционисање локалне заједнице.
4. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извод из записника са 3.
редовне сједнице Скупштине општине
Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-89/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-92/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

18.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о реализацији закључака,
иницијатива, приједлога и питања клубова

20.
На основу члана 127. став 2. тачка 4.
Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/18) и члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број: 5/17), Скупштина општине
Модрича на 4. сједници одржаној 27.04.2021.
године, донијела је

Страна - 12 Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Четвртак, 29. април. 2021.

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Модрича
предлаже Министарству просвјете и културе
Републике Српске да за члана Школског
одбора у Јавној установи Средњошколски
центар „Јован Цвијић“ Модрича испред
Скупштине општине Модрича именује
Наташу Томић, професора разредне наставе.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношња, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-81/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20), и члана 37.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17),
Скупштина општине Модрича на 4. сједници
одржаној 27.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Модрича
предлаже Министарству просвјете и културе
Републике Српске да за члана Школског
одбора у Јавној установи Основна школа
„Сутјеска“ Модрича испред Скупштине
општине Модрича именује Сузану Гегић,
професора енглеског језика и књижевности.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношња, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

21.
На основу члана 134. став 2. тачка 4.
Закона о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20), и члана 37.
Статута општине Модрича („Службени
гласник општине Модрича“, број 5/17),
Скупштина општине Модрича на 4. сједници
одржаној 27.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Модрича
предлаже Министарству просвјете и културе
Републике Српске да за члана Школског
одбора у Јавној установи Основна школа
„Свети Сава“ Модрича испред Скупштине
општине Модрича именује Раду Дробњак,
професора разредне наставе.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношња, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-83/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

23.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја
о
реализацији
Програма
капиталних улагања у 2020. години,
Скупштина општине Модрича на 4. редовној
сједници одржаној дана 27.04.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о реализацији
Програма капиталних улагања у 2020.
години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

Број: 01-022-82/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
22.
На основу члана 134. став 2. тачка 4.
Закона о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“,

Број: 01-022-95/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

Четвртак, 29. април 2021.
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24.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Програма капиталних улагања у 2021.
години, Скупштина општине Модрича на 4.
редовној сједници одржаној дана 27.04.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм капиталних
улагања у 2021. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-96/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

На основу Одлуке о буџету општине
Модрича за 2021. годину („Службени
гласник општине Модрича“ број 5/21 од
31.03.2021. године), Начелник општине
подноси Скупштини општине

ПРОГРАМ
Капиталних улагања на подручју
општине Модрича за 2021. годину
На основу сталне потребе за
уређењем и одржавањем објеката комуналне
инфраструктуре на подручју општине
Модрича и у складу са расположивим
средствима у буџету,
предлаже се
задовољавање основних потреба грађана и
локалне заједнице у цјелини.
Претпоставка одрживом приступу
планирања буџета, те адекватној пројекцији
будућих потреба на нивоу локалне заједнице,
јесте предвиђање трошкова капиталних
улагања у оквиру Програма капиталних
улагања.
Овај
програм
омогућава
координацију између годишњег буџета и
буџета за капиталне пројекте, њихову
евалуацију и одређивање приоритета, те
уважавање мишљења јавности у погледу
јавних инвестиција.
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Како активности ове врсте захтијевају
постојање одређених претпоставки као што
су исказане потребе, планирана буџетска
средства, дефинисане тендерске процедуре,
пројектно – техничка документација,
динамика радова и рокови, комплетан план
улагања у инфраструктуру, разлог је да се
што је прије могуће овај план размотри и
усвоји у скупштинској процедури, да би
радови у цијелост могли отпочети.
Када је ријеч о извршавању обавезних
функција сваке локалне заједнице чија је
надлежност, између осталог, изградња и
уређење простора у циљу усклађивања
потреба становништва за становањем, радом
и стварањем претпоставки за развој
општине, Законом о локалној самоуправи,
Законом о уређењу простора и грађењу,
Законом о комуналним дјелатностима,
Законом о грађевинско земљишту, Законом о
јавним путевима и другим законским и
подзаконским актима утврђен је ниво
обавеза општине да учествује у изградњи и
уређењу простора.
Потребе наше локалне заједнице у
овој области утврђене су Урбанистичким
планом,
Регулационим
плановима,
Стратешким планом економског развоја
општине Модрича, Одлуком о локалним и
некатегорисаним путевима и другим актима,
а средства за
реализацију
послова
предвиђена су Одлуком о буџету за 2021.
годину.
Са становишта средстава која се
улажу у капиталне инвестиције, посебну
пажњу морамо обратити да та средства
буду реална и остварива у овом тренутку
и усмјерити их само на неопходне и
приоритетне инвестиције.
Опрез у планирању капиталних
инвестиција је неопходан из разлога што се
наведена средства морају користити у оним
инвестицијама које ће најприје дати
резултате и у којима ће бити задовољена бар
минимална
компонента
развоја
и
задовољавање минималних комуналних
потреба.
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Када је ријеч о појединачним
активностима, Програм садржи потребе
мјесних заједница за изградњом објеката
који ће служити потребама највећег броја
грађана. Mјесне заједнице предложиле
велики број инфраструктурних пројеката,
наглашавамо да укупна сума исказаних
захтјева и процијењена вриједност таквих
улагања увелико превазилази расположива
средства и исти се не могу реализовати у
траженом обиму.
У случају позитивних економских
промјена поступиће се реализацији и осталих
предложених пројеката, а по приоритетима.
Укупна буџетска средства која су
планирана
за
реализацију
Програма
капиталних улагања у 2021. години износе
1.597,500,00 КМ подијељена у двије групе:
1. Издаци за изградњу и реконстукцију
зграда и објеката 1.474,200,00 КМ
2. Издаци за изградњу зграда и објекатаЛЕ Драсвјета 123.300,00 КМ

Укупан капитални буџет:
1.597,500,00 КМ
1. ИЗГРАДЊА И РЕКНСТРУКЦИЈА
ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Набавка
грађевинских
објеката
планирана је у износу од 1.474,200,00 КМ из
кредитних и властитих средстава општине
Модрича, али ће се планиране инвестиције
овим Програмом финансирати и из средстава
грађана и министарстава.
1. Изградња објекта затвореног базена
са пратећим саджајем
2. Изградња дијела тротоара у улици
Хајдук Вељка у МЗ Модрича 1
3. Уређење простора иза СКЦ-а на тргу
Немањића(рушење
објекта
са
гаражама и монтажног објекта) у МЗ
Модрича 1
4. Асфалтирање
крака
улице
Светосавска у МЗ Модрича 1

5. Асфалтирање
дијела
улице
Невесињска у МЗ Модрича 1
6. Асфалтирање крака улице Живојина
Мишића у МЗ Модрича 1
7. Асфалтирање дијела улице Петра
Кочића у МЗ Модрича 1
8. Асфалтирање
дијела
улице
Карађорђева у МЗ модрича 1
9. Асфалтирање дијела улице Берлинска
у МЗ Модрича 1
10. Асфалтирање крака улице Церска у
МЗ Модрича 2
11. Асфалтирање крака улице Церскаизлаз на улицу Д. Обрадовића у МЗ
Модрича2
12. Асфалтирање два крака улице Ђуре
Ђаковића у МЗ Модрича 2
13. Асфалтирање дијела улице 22.
Децембра у МЗ Модрича 2
14. Асфалтирање крака улице Јована
Дучића(око Промаксове зграде) МЗ
Модрича 2
15. Асфалтирање десног крака улице
Пионирска у МЗ Модрича 3
16. Проширење пружног прелаза у МЗ
Модрича 5
17. Асфалтирање пута Саиловићи,засеок
Брезик у МЗ Скугрић
18. Асфалтирање пута Саиловићи,засеок
Ријека у МЗ Скугрић
19. Изградња ограде око гробља Њивице
у МЗ Врањак 1
20. Пресвлачење дијела пута према
Цркви у МЗ Врањак
21. Асфалтирање пута Савановићи,засеок
Осој у МЗ Копривна
22. Асфалтирање
пута
Деспотовићи,засеок Осој у МЗ
Копривна
23. Асфалтирање дијела локалног пута
Видаковићи у МЗ Дуго Поље
24. Пројекат водоводне мреже у МЗ
Ботајица
25. Асфалтирање дијела улице број VII у
МЗ Добриња
26. Завршетак радова на санацији пута
према филомени у МЗ Борово Поље
27. Изградња пјешачких стаза на мјесном
гробљу у МЗ Милошевац
28. Асфалтирање пута од раскснице ка
викенд насељу Церик у МЗ Таревци
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Добој за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.
године за општину Модрича, Скупштина
општине Модрича на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК

Напомена:
Посебно наглашавмо да је програм
капиталних улагања на подручију општине
Модрича за 2021.годину предвиђен на бази
Одлуке о буџету општине Модрича за
2021.године, и зависиће искључиво од
њиховох испуњења!
Чланом 5. Одлуке о извршењу буџета
општине
Модрича
за
2021.годину
(„Службени гласник општине Модрича“ број
5/21) предвиђено је да одјељење за
финансије управља и контролише прилив и
одлив новчаних средстава. Кориштење
средстава за капитална улагања може се
вршити уз сагласност Начелника општине
након провођења процедуре пописаних
Законом о јавним набавкама БиХ.
На основу свега горе наведеног,
Начелник општине предлаже следећи
ЗАКЉУЧАК
Уколико се обезбиједе додатна
средства за реализацију програма (грантови,
донације и сл.), односно уколико мјештани
не буду обезбиједили 50 % средстава,
Скупштина општине је сагласна да Начелник
општине изврши преусмјеравање средстава
за инфраструктурне активности које ће бити
потпуно извјесне за реализацију. О
извршеним преусмјеравањима Начелник
општине ће обавијестити Скупштину
општине.

25.
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

1. Прихвата се Извјештај о раду
Правобранилаштва Републике Српске –
сједиште замјеника Добој за период од
01.01.2020. до 31.12.2020. године за општину
Модрича.
2. Извјештај је квалитетно урађен,
садржајан, даје преглед судских спорова у
којима се општина појављује као страна у
спору
3. У циљу заштите имовине општине
Модрича задужују се надлежне службе
општинске управе да активније у сарадњи са
Правобранилаштвом предузимају мјере и
радње у циљу окончања судских спорова у
којима је општина Модрича страна у
поступку.
4. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-97/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

26.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о раду Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове Бања
Лука – подручна јединица Модрича за 2020.
годину, Скупштина општине Модрича на 4.
редовној сједници одржаној дана 27.04.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о раду
Републичке
управе
за
геодетске
и
имовинско-правне послове Бања Лука –
подручна јединица Модрича за 2020. годину.
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2. Овај закључак ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном гласнику општине Модрича“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-98/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.04.2021 год Милутин Поповић с.р.

Број: 01-022-100/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

27.

29.

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду за 2020. годину и
Програма рада за 2021. годину ЈУ Центар за
социјални
рад
Модрича,
Скупштина
општине Модрича на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду за 2020. годину и
Програма рада за 2021. годину ЈЗУ
„Апотека“ Модрича, Скупштина општине
Модрича на 4. редовној сједници одржаној
дана 27.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
1. Не усваја се Извјештај о раду ЈУ
Центар за социјални рад Модрича за 2020.
годину и Програм рада ЈУ Центар за
социјални рад Модрича за 2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

1. Не усваја се Извјештај о раду ЈЗУ
„Апотека“ Модрича за 2020. годину и
Програм рада ЈЗУ „Апотека“ Модрича за
2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-99/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

28.

Број: 01-022-101/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

30.

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду за 2020. годину и
Програма рада за 2021. годину ЈУ Културноспортски центар Модрича, Скупштина
општине Модрича на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду за 2020. годину и
Програма рада за 2021. годину ТВЈ
Ватрогасно, Скупштина општине Модрича
на 4. редовној сједници одржаној дана
27.04.2021. године, донијела је

1. Не усваја се Извјештај о раду ЈУ
Културно-спортски центар за 2020. годину и
Програм рада ЈУ Културно-спортски центар
за 2021. годину.

1. Усваја се Извјештај о раду ТВЈ
Ватрогасно за 2020. годину и Програм рада
ТВЈ Ватрогасно за 2021. годину.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

Број: 01-022-102/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

Број: 01-022-104/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

31.

33.

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду за 2020. годину и
Програма рада за 2021. годину ЈУ Развојна
агенција општине Модрича, Скупштина
општине Модрича на 4. редовној сједници
одржаној дана 27.04.2021. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Информације о остваривању права бораца,
породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида у 2020. години са освртом на
материјално издвајање општине Модрича,
Скупштина општине Модрича на 4. редовној
сједници одржаној дана 27.04.2021. године,
донијела је

1. Не усваја се Извјештај о раду ЈУ
Развојна агенција општине Модрича за 2020.
годину и Програм рада ЈУ Развојна агенција
општине Модрича за 2021. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.

ЗАКЉУЧАК

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-103/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

32.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду за 2020. годину и
Програма рада за 2021. годину ЈУ
Туристичка организација
„Модрича“
Модрича, Скупштина општине Модрича на
4. редовној сједници одржаној дана
27.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Не усваја се Извјештај о раду ЈУ
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича за 2020. годину и Програм рада ЈУ
Туристичка
организација
„Модрича“
Модрича за 2021. годину.

1. Усваја се Информација о
остваривању права бораца, породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида
у 2020. години са освртом на материјално
издвајање општине Модрича.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-105/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

34.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду и дјеловању Цивилне
заштите у 2020. години,Скупштина општине
Модрича на 4. редовној сједници одржаној
дана 27.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду и
дјеловању Цивилне заштите у 2020. години.
2. У наредном периоду обезбједити
средства за проширење система за
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узбуњивање и обавјештавање на подручју
општине Модрича.
3. У наредном периоду обезбједити
средства за набавку комби возила за Црвени
крст, тренутно возило је застарјело и не
исплати се улагати у његово одржавање.
4. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-106/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

35.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду општинских инспекција у
2020. години, Скупштина општине Модрича
на 4. редовној сједници одржаној дана
27.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду
Комуналне полиције у 2020. години.
2. Комуналној полицији обезбједити
услове за рад, приоритетно објезбједити
средства за набавку новог возила.
3. Извршити детаљну анализу Одлуке
о љетњим баштама како би се иста
прилагодила реалном стању на терену.
5. У наредном периоду одредити
локацију за привремену депонију на
подручју општине Модрича и обезбједити
услове за њено функционисање.
6. Да Комунална полиција у сарадњи
са надлежним одјељењима и другим
друштвеним
субјектима
припреми
свеобухватни програм мјера за унапређење
стања у области екологије и заштите
животне средине.
7. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА

1. Усваја се Извјештај о раду
општинских инспекција у 2020. години.
2. Извјештаји који се достављају
Скупштини на разматрање требају да садрже
осврт на реализацију закључака Скупштине
са претходне сједнице, као и осврт на стање
у области којом се извјештај бави.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-107/21
Датум: 27.04.2021 год

Број: 01-022-108/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

37.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Закључка о инсталирању савремене опреме и
професионалан видео надзор са савременим
надзорним центром, Скупштина општине
Модрича на 4. редовној сједници одржаној
дана 27.04.2021. године, донијела је

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

36.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Извјештаја о раду Комуналне полиције у
2020. години, Скупштина општине Модрича
на 4. редовној сједници одржаној дана
27.04.2021. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о инсталирању савремене опреме и
професионалног система видео надзора са
савременим надзорним центром
1. Покреће се иницијатива за
инсталирање
савремене
опреме
и
професионалног система видео надзора са
савременим надзорним центром на подручју
општине Модрича.
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2. Овлашћује се начелник Општине да
МУП-у Полицијској управи Добој упути
писмо намјере и проведе даљу процедуру у
циљу реализације ове активности.
3 .Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-109/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.

38.
На основу члана 37. Статута општине
Модрича („Службени гласник општине
Модрича“, број 5/17), а након разматрања
Обавјештења о обустави припреме и
усвајања ревизије Регулационог плана
Модрича 2, Скупштина општине Модрича на
4. редовној сједници одржаној дана
27.04.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Модрича је
прихватила обавјештење о обустави израде
ревизије регулационог плана „Модрича 2“.
2. Потребно је да надлежно одјељење
настави активности у циљу што брже
припреме документације за продужење
важења Урбанистичког плана „Модрича
2020“. Истовремено наставити рад на
ревизији регулационог плана „Модрича 2“.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-110/21
Датум: 27.04.2021 год

ПРЕДСЈЕДНИК
Милутин Поповић с.р.
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22. Закључак о приједлогу за члана
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
Уредник Мирјана Горановић, дипл. правник
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА

