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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 
1. 

На основу члана 13. Закона о занатско-
предузетничкој дјелатности („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 117/11, 
121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), члана 26. 
Закона о трговини („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 105/19), чланова 
27. став (1) тачка 2) и 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16 и 
36/19), члана 37. став (2) тачка 2) Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
Општине Модрича“, број: 05/17), 
Скупштина општине Модрича, на 6. 
сједници одржаној 22.6.2021. године,  
донијела је 

О Д Л У К У 
о радном времену у трговинским, 

занатским и услужним објектима на 
подручју општине Модрича 

Члан 1. 
(1) Одлуком о радном времену у 
трговинским, занатским и услужним 
објектима на подручју општине Модрича 

(у даљем тексу: Одлука) утврђује се радно 
вријеме, распоред дневног и седмичног 
радног времена објеката, радно вријеме у 
дане државних празника и нерадних дана у 
којима су привредна друштва и 
предузетници (у даљем тексту: субјект) 
дужни пословати, те радно вријеме за 
тржнице, сајмове, изложбе и друге 
повремене начине обављања трговине. 

(2) Одредбе из претходног става односе 
се на субјекте који на подручју општине 
Модрича обављају трговинску, занатску и 
услужну дјелатност. 

 Члан 2. 
(1) Радним временом у смислу ове Одлуке, 
сматра се радно вријеме за објекте у којима 
се обављају дјелатности из члана 1. 
Одлуке.  
(2) У оквиру радног времена утврђеног 
овом Одлуком, субјект може организовати 
своје пословање, у једнократном или 
двократном радном времену, које по 
правилу траје осам часова радним данима. 
(3)  У смислу одредби ове Одлуке, радним 
данима се сматрају сви дани осим недјеље. 



Страна - 2   Број 10     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА   Петак,  25. јун 2021. 
 

 Члан 3. 
(1) Субјект је дужан да се у свом 
пословању придржава утврђеног радног 
времена. 
(2) Субјект је дужан да на продајном 
објекту, продајном мјесту, односно улазу у 
пословне просторије на јасан и видљив 
начин, истакне радно вријеме. 
 

 Члан 4. 
Начелник општине Модрича може, 
посебним актом одредити другачије радно 
вријеме од радног времена прописаног 
овом Одлуком, у вријеме одржавања 
значајнијих манифестација, обиљежавања 
посебних догађаја и у другим оправданим 
случајевима. 

Члан 5. 
Начелник општине Модрича ће посебним 
актом одредити који су субјекти на 
подручју општине Модрича дужни радити 
у дане празника Републике Српске (у 
даљем тексту: Република) и у којем обиму, 
а у циљу задовољења неопходних потреба 
грађана. 

Члан 6. 
Радно вријеме трговинских објеката 
утврђује се радним даном од 06,00 до 22,00 
часа. 

Члан 7. 
Изузетно од одредбе члана 6. радно 
вријеме драгстора траје од 00,00 до 24,00 
часа сваки дан. 
 

Члан 8. 
(1) Радно вријеме тржница утврђује се 
радним даном од 06,00 до 22,00 часа. 
(2) Радно вријеме сточне пијаце утврђује 
се уторком од 05,00 до 15,00 часова. 
(3) Ако републички празник пада у уторак, 
сточна пијаца ће радити у понедељак. 
(4) Радно вријеме сајмова, изложби, као и 
других повремених начина обављања 
трговине одређује трговац, односно 
организатор у складу са посебним         
прописима у времену од 06,00 do 22,00 
часа. 
 

Члан 9. 
(1) Радно вријеме занатских и других 
објеката услужних дјелатности, за које 
посебним прописима из појединих области 
није прописано радно вријеме, изузев 
играоница и рођендаоница, утврђује се 
радним даном од 06,00 до 22,00 часа. 
(2) Радно вријеме играоница и 
рођендаоница утврђује се радним даном и 
недјељом од 07,00 до 22,00 часа. 
 

Члан 10.  
Изузетно од одредби чланова 6, 8. и 9. у 
времену од 00,00 до 24,00 часа радним 
даном и недјељом утврђује се радно 
вријеме за:  
1) продајне објекте на аутобуској и 
жељезничкој станици,  
2) бензинскe пумпнe станицe и продавницe 
на бензинскe пумпне станице и 
3) објекте у којима се обавља дјелатност 
производње хљеба, пецива, колача и 
других пекарских производа, с тим да је у 
времену од 23,00 до 06,00 часова 
дозвољена само шалтерска продаја. 

 
Члан 11. 

(1)  У дане празника Републике објекти 
обухваћени овом Одлуком не раде. 
(2) Изузетно од одредбе претходног става, 
на дан републичког празника који се не 
ради један дан дужни су да раде: 

1)   у времену од 00,00 до 24,00 часа 
објекти из члана 10. Одлуке, 

2)   у времену од 08,00 до 21,00 час 
трговине на мало погребном опремом. 
(3) У дане републичког празника који се 
празнује два дана, првог дана објекти 
обухваћени овом Одлуком не раде, изузев 
објеката из става (2) овог члана. 
(4)  Другог дана републичког празника, 
дужни су да раде: 

1) објекти наведени у ставу (2) овог 
члана и 

2) објекти одређени  члановима 6, 8. и 
9. ове одлуке у времену од 07,00 до 14,00 
часова. 
(5) Ако други дан републичког празника 
који се празнује два дана пада у недјељу, 
преноси се на понедјељак. 
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  Члан 12. 
Радно вријеме недјељом утврђује се за све 
објекте од 07,00 до 12,00 часова, осим за 
објекте из чланова 7, 9. став (2) и 10. ове 
одлуке. 
 

  Члан 13. 
Инспекцијски надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке у погледу радног 
времена у трговинским, занатским и 
услужним објекатима, врши тржишна 
инспекција у складу са посебним 
овлашћењима прописаним у законима који 
регулишу област трговине и других 
дјелатности и прописом којим се уређује 
инспекцијски надзор. 
 

Члан 14. 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 
3.000,00 КМ, казниће се за прекршај 
правно лице, ако: 
1) на јасан и видљив начин не истакне и не 
придржава се утврђеног радног времена, 
(члан 3.); 
2) се не придржава радног времена 
утврђеног посебним актом начелника 
општине у вријеме одржавања значајнијих 
манифестација, обиљежавања посебних 
догађаја и у другим оправданим 
случајевима, (члан 4.); 
3) објекат ради у дане празника републике, 
супротно акту начелника општине, (члан 
5.); 
 (2) За прекршаје из става (1) овог члана, 
новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 
1.000,00 КМ, казниће се одговорно лице у 
правном лицу. 
(3) За прекршаје из става (1) овог члана, 
новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 
1.000,00 КМ, казниће се предузетник. 
 

Члан 15. 
Поступци који су покренути прије ступања 
на снагу ове Одлуке, окончат ће се у 
складу са прописима који су важили до 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 16. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о одређивању радног времена 

привредним друштвима и предузетницима 
који обављају трговинску, занатску и 
услужну дјелатност на подручју општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 2/10 и 3/11). 
 

Члан 17. 
 Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-146/21             ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021.године Милутин Поповић, с.р. 
 
2. 

На основу члана 75. Закона о водама 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 50/06, 92/09,121/12 и 74/17), чланa 14. 
Правилника о мјерама заштите, начину 
одређивања, одржавања и обиљежавања 
зона санитарне заштите („Службени 
гласник Републике Српске“, број 76/16), 
члана 39. став (2) тачка 2) 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 6. сједници одржаној 
22.6.2021. године године, донијела је  

 
О Д Л У К У  

о заштити изворишта воде за пиће  
„Модричко поље“ Модрича 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Одлуком о заштити изворишта за пиће 
„МОДРИЧКО ПОЉЕ“ (у даљем 
тексту:Одлука) утврђују се: 
1) зоне санитарне заштите изворишта 
„Модричко поље“ (у даљем 
тексту:Извориште), са којег се врши 
снабдијевање потрошача водом за пиће на 
подручју општине Модрича, 
2) величина и границе зона и појасева 
санитарне заштите,  
3) мјере и режими заштите, 
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4) надзор над провођењем ове одлуке 
5) казнене одредбе и 
6) друга питања од интереса за провођење 
санитарне заштите изворишта. 
 

Члан 2. 
Заштита изворишта врши се 
успостављањем и одржавањем зона 
санитарне заштите и заштитних мјера које 
су утврђене у складу са  локалним 
условима, на основу досад проведених 
истражних радова и стручног елабората. 
 

Члан 3. 
 Утврђивање зона санитарне заштите и 
заштитних мјера  врши се у циљу заштите 
вода изворишта од свих видова загађења и 
штетних утицаја, који могу неповољно 
дјеловати на хигијенску исправност воде за 
пиће или издашност изворишта. 
 

Члан 4. 
(1) Урбанистичко уређење простора, 
грађење, привредне, пољопривредне и 
друге дјелатности могу се обављати на 
начин и у мјери који су утврђени овом 
одлуком. 
 (2) Привредна друштва,друга правна и 
физичка лица и општински органи управе 
дужни су придржавати се одредби ове 
одлуке и примјењивати прописане мјере 
заштите. 
 
II  ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И 
ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ 

Члан 5. 
У складу са Законом о  водама извориште 
„Модричко поље“ представља извориште 
подземних вода у збијеној издани са 
међузрнским типом порозности, а према 
Правилнику о мјерама заштите, начину 
одређивања, одржавања и обиљежавања 
зона санитарне заштите утврђују се три 
зоне санитарне  заштите како слиједи: 
1.Зона непосредне заштите-зона 
најстрожијег режима заштите, 
2.Зона уже заштите-зона ограниченог 
режима заштите, 

3.Зона шире заштите-зона благог режима 
заштите и  
4.појасеви заштите око:транспортног 
цјевовода, препумпних станица (Таревци 1, 
Таревци 2 и Стражевац)и резервоара 
(велики и мали). 
 
1.ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ 
(Зона најстрожег режима заштите-Зона 
изворишта) 

Члан 6. 
(1)Зона непосредне санитарне заштите 
обухвата простор око сва три бунара на 
изворишту,којим се објекти штите од 
случајногили намјерног загађења или 
оштећења. Овдје имамо три зоне 
непосредне заштите, око сваког бунара по 
једна. 
(2)Преломне тачке зоне непосредне 
санитарне заштите изворшта „Модричко 
поље“ 
 

Тачка x y 
1 6525780 4977925 
2 6525858 4977863 
3 6525914 4977944 
4 6525836 4978005 
5 6525841 4977592 
6 6525881 4977561 
7 6525913 4977601 
8 6525874 4977631 
9 6526008 4977772 
10 6526045 4977736 
11 6526080 4977773 
12 6526043 4977808 

 
(3)Водозахватни објекти се налазе у 
оквиру парцела означених као кч 432/47, 
кч 420/2, кч 431/45, 421/2 и кч 424/2 КО 
Добриње, као и кч 3310/8 КО Модрича. 
 

Члан 7. 
(1)На подручју непосредне заштите 
изворишта „Модричко поље“ налазе се 
следећи објекти: 
Бунар Б-1 
Бунар Б-2 
Бунар Б-3 
(2)Поред објеката из претходног става овог 
члана, на подручју зоне непосредне 
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заштите изворишта, могу се уз примјену 
прописаних мјера заштите, градити или 
налазити и други водопривредни објекти, 
резервоари, пумпне станице, трафо 
станице, прилазни путеви и други објекти 
неоходни за функционисање система за 
водоснабдијевање. 

 
Члан 8. 

(1) Водопривредни и други објекти из 
претходног члана и њима припадајућа 
опрема у власништву су „Водовод и 
канализација“ а.д. Модрича. 
(2) „Водовод и канализација“ а.д. Модрича 
и општина Модрича надлежни су за 
спровођење свих заштитних мјера 
прописаних овом одлуком на подручју 
зоне непосредне заштите. 
(3) Општина Модрича је дужна да донесе 
мјере и поступке као и унапријед да одреди 
одговорно лице које ће у сарадњи са 
одговорним лицем „Водовода и 
канализација“ а.д. Модрича бити надлежно 
за координацију и спровођење активности 
санације у случају хаварије. 
 

Члан 9. 
(1) Подручје зоне непосредне заштите 
мора бити заштићено, од неовлаштеног 
приступа, оградом као и другим потребним 
мјерама физичке заштите осигурања. 
(2)Ограда из претходног става овог члана 
мора бити изведена на начин да спријечи 
неовлаштени или насилни улазак на 
подручје зоне непосредне заштите. 
    

Члан 10. 
„Водовод и канализација“ а.д. Модрича 
дужно је да на одговарајући начин 
обиљежи зону непосредне заштите, што 
нарочито укључује назив изворишта и 
заштитне зоне, назив „Водовод и 
канализација“ а.д. Модрича, број дежурног 
телефона за хитне случајеве и упозорење о 
забрани неовлаштеног приступа. 
 

Члан 11. 
(1) Приступ на подручје зоне непосредне 
заштите дозвољен је само овлаштеним 

особама, што укључује запослене 
„Водовод и канализација“ а.д. Модрича, 
који стално или повремено раде унутар 
зоне и надлежним инспекцијским органима 
у току обављања редовних или ванредних 
контрола ове зоне, као и другим лицима уз 
посебно одобрење „Водовода и 
канализације“ а.д. Модрича. 
(2) Сва лица из претходног става овог 
члана морају посједовати одговарајуће 
пропуснице како би могли приступити 
простору зоне непосредне заштите. 
Врсте пропусница и услове њиховог 
издавања утврђују се општим актима 
„Водовода и канализације“ а.д. Модрича. 
 

Члан 12. 
Лица која повремено раде на објектима 
унутар зоне непосредне заштите 
изворишта морају бити подвргнута 
периодичним љекарским прегледима, у 
складу са одговарајућим прописима о 
санитарној заштити. 

 
Члан 13. 

(1) На подручју зоне непосредне заштите 
изворишта, забрањују се све активности 
које нису у директној вези са нормалним 
радом и одржавањем водозахватних 
објеката. Активности које се проводе у 
циљу нормалног рада  и одржавања 
водозахватних објеката не смију штетно 
дјеловати на извориште. 
(2) Изузетно од одредаба става 1. овог 
члана „Водовод и канализација“ а.д. 
Модрича дужно је да земљиште у зони 
непосредне заштите засије травом и 
растињем плитког и везаног коријења при 
чему је најстроже забрањена употреба 
природног или вјештачког ђубрива, 
хемијских средстава за заштиту биља, као 
и других агротехничких средстава. 
 
2. УЖА ЗОНА –ЗОНА ОГРАНИЧЕНОГ 
РЕЖИМА ЗАШТИТЕ 
 

Члан 14. 
Ужа зона заштите изворишта 
„МОДРИЧКО ПОЉЕ“ Модрича захвата 
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простор ограничен следећим преломним 
тачкама: 
Преломне тачке уже зоне заштите 
изворишта „МОДРИЧКО ПОЉЕ“ 
Модрича: 

Члан 15. 
(1) На подручју уже зоне заштите 
изворишта „МОДРИЧКО ПОЉЕ“ Модрича 
забрањено је извођење радова, изградње 
објеката и обављање активности којима се 
могу загадити воде до изворишта, а 
нарочито: 
1) извођење активности које су забрањене 
у зони шире заштите изворишта, 
2) изградња индустријских погона, 
занатских радњи пољопривредних објеката 
и складишта грађевинског материјала, 
осим мањих погона који не употребљавају 
и не производе опасне и штетне материје 
наведенеу Правилнику о условима 
испуштања отпадних вода у површинске 
воде и Правилнику о  условима за 
испуштање отпадних вода у јавну 
канализацију и уколико добију водну 
сагласност или дозволу Јавне установе 
„Воде Српске“, 
3) изградња путева, жељезничких пруга, 
паркиралишта, резервоара било које 
намјене 
уколико се не спроведу мјере заштите у 
складу са најбоље доступним техникама и 
уколико за ту дионицу не добију водну 
сагласност или дозволу Јавне установе 
„Воде Српске“, 
4) изградња колектора канализације, осим 
непропусног, који служи само за објекте 
који су на том подручју, 
5) изградња рибњака, 
6) изградња терена за камповање, 
спортских терена, туристичких и 
стамбених објеката  
колективног становања, 
7) транспорт радиоактивних или других за 
воду штетних и опасних супстанци, без 
посебних најава и спровођења мјера 
посебне пратње и заштите кроз та 
подручја, и уз спровођење плана за 
акцидентна загађења, 
8) свако ускладиштење нафте и нафтних 
деривата, 

9) свака рударска и грађевинска дјелатност 
којом се оштећује заштитини покров или  
омогућује отворено сакупљање воде, осим 
активности испитивања које су предвиђене 
и служе функцији водоснабдијевања, 

 
10) отварање шљункара и пјешчаника, 
тресетишта, позајмишта глине, засјека, 
каменолома, предузимање било каквих 
пољопривредних и шумарских захвата 
којима би могла бити оштећена активна 
зона тла или смањена дебљина кровине, 
поспјешила или убрзала ерозију тла, осим 
радњи које то спречавају, 
11) постављање торова, осим испаше, 
12) отворено ускладиштење и 
примјенахемијских средстава штетних за 
земљиште и воду, пестицида и средстава за 
регулисање и раст биљака, 
13) логоровање и купање у површинским 
водама, 
14) прање возила, радних машина и 
уређаја, као и замјена уља, резервних 
дијелова и сл, 
15) отварање нових гробаља и укопавање 
на постојећим гробљима, 
површинско и дубинско минирање, 
употреба тла у пољопривредне сврхе, осим 
ливада и органске производње ратарских 
култура без кориштења стајњака, 
минералних ђубрива и пестицида. 
 

Тачка x y 
13 6525728 4978231 
14 6525580 4978096 
15 6525493 4977979 
16 6526457 4977847 
17 6525451 4977738 
18 6525501 4977520 
19 6525587 4977510 
20 6525682 4977429 
21 6525974 4977165 
22 6526162 4977399 
23 6526302 4977584 
24 6526307 4977742 
25 6526505 4978020 
26 6526207 4978112 
27 6526041 4978231 
28 6525960 4978171 
29 6525852 4978136 
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Члан 16. 
(1) На подручју уже зоне заштите 
задржавају се већ постојећи објекти. 
(2) На објектима из претходног става овог 
члана дозвољени су радови усмјерени на 
текуће одржавање, а у складу са условима 
дефинисаним актом о грађењу, издатим од 
стране надлежног органа. 
(3) Санитарне отпадне воде из објеката на 
подручју уже зоне заштите из става 1. овог 
члана морају се прикупљати и 
транспортовати прописно пројектованим и 
изведеним канализационим системом. 
Канализациони систем мора бити 
водонепропустан на подручју уже зоне 
заштите. 
(4) У случајевима када се не врши 
пречишћавање прикупљених санитарних 
отпадних вода из претходног става овог 
члана, санитарне отпадне воде морају се 
испустити изван подручја уже зоне 
заштите изворишта „МОДРИЧКО ПОЉЕ“ 
Модрича. 
 

Члан 17. 
(1) На подручју уже зоне заштите 
изворишта, забрањују се све активности 
које нису у директој вези са нормалним 
радом и одржавањем водозахватних 
објеката. Активности које се проводе у 
циљу нормалног рада и одржавања 
водозахватних објеката не смију штетно 
дјеловати на извориште. 
(2) Изузетно од одредаба из става 1. овог 
члана допуштају се следеће активности у 
обиму који не утиче на квалитет подземне 
воде на изворишту: 
1) некомерцијални узгој траве, при чему се 
дозвољава употреба  природног и 
вештачког  
ђубрива у обиму који не угрожава квалитет 
воде на изворишту, 
2) провођење канализације и других 
инсталација, које служе за нормалан рад 
објеката за водоснабдијевање, у ком 
случају је одговарајућим пројектним и 
извођачким рјешењима потребно 
осигурати да те инсталације не могу 
угрозити извориште, кретање 
становништва без ограничења и 

контролисање рекреативних активности, 
што може укључити стазе за шетњу, 
трчање и вожњу бицикла, паркове за 
шетњу и сједење и сл. При чему није 
дозвољена изградња спортских и 
рекреацијских објеката, одржавање 
постојећих објеката, усмјерено на 
обезбјеђење правилног функционисања 
постојећих објеката, првенствено са 
аспекта прихвата и одвођењаотпадних 
вода, те уклањање чврстог отпада, при 
чему није дозвољена промјена намјене 
објеката. 
 
3.ШИРА ЗОНА ЗАШТИТЕ 
ИЗВОРИШТА-ЗОНА БЛАГОГ 
РЕЖИМА 
 

Члан 18. 
Простор шире зоне заштите изворишта 
„МОДРИЧКО ПОЉЕ“ Модрича захвата 
простор ограничен следећим преломним 
тачкама: 
Преломне тачке шире зоне санитарне 
заштите изворишта „Модричко поље“: 
 

Тачка x y 
30 6524786 4977837 
31 6524928 4977616 
32 6524834 4977452 
33 6524968 4977094 
34 6524965 4976811 
35 6525098 4976525 
36 6525192 4976335 
37 6525569 4976400 
38 6525906 4976548 
39 6256296 4976851 
40 6526431 4977171 
41 6526621 4977664 
42 6526737 4978011 
43 6526705 4978125 
44 6526610 4978315 
45 6526164 4978507 
46 6525745 4978407 
47 6525504 4978300 
48 6525356 4978189 
49 6525169 4978056 
50 6524764 4977894 
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Члан 19. 
(1) На подручју ширезоне заштите 
изворишта забрањено је извођење радова, 
изградња објеката и обављање активности 
које могу загадити воде до изворишта, а 
нарочито: 
1) пуштање отпадних вода у тло (септичке 
јаме по систему упојних бунара), 
2) изградња објеката базне индустрије који 
испуштају радиоактивне или друге за воду 
штетне и опасне материје или отпадне воде 
(рафинерије нафте, нуклеарни реактори, 
металопрерађивачки погони, хемијске 
фабрике и др.),  
(3) одлагање, задржавање или 
одстрањивање увођења у подземље 
радиоактивних супстанци, 
4) одлагање, задржавање,увођења у 
подземље, за воду опасних и штетних 
супстанци, 
5 )изградња цјевовода за течности које су 
штетне и опасне за воду, 
6)ускладиштење радиоактивних и других 
за воду штетних и опасних супстанци, 
ускладиштења лож уља за домаћинство и 
погонског горива за пољопривредне 
машине, изузев ако су спроведене најбоље 
доступне технике, као сигурносне мјере за 
изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и 
употребу, 
7)изградња резервоара и претакалишта за 
нафту и нафтне деривате, радиоактивне и 
остале за воду опасне и штетне материје, 
8) отворено ускладиштење и примјена 
хемијских средстава штетних за тло и 
воду, пестицида и средстава за регулисање 
и раст биљака, 
9)коришћење отпадних вода у 
пољопривреди, укључујући и оборинске 
воде са саобраћајних површина, те 
упуштање ових вода у акумулацију или 
њене притоке, 
 10)изградња насеља, болница, 
одмаралишта, индустријских и занатских 
погона, осим ако су отпадне воде из њих не 
одводе у цијелости непропусном 
канализацијомизван зоне заштите; 
(11) изградња сточних, перадарских и 
других фарми и товилишта, 

12) изградња полетно-слетних стаза у 
ваздушном саобраћају, 
13) изградња војних складишта и сличних 
војних објеката, 
14)изградња жељезничких и аутобуских 
станица и аутотранспортних терминала, 
15)изградња уређаја за пречишћавање 
отпадних вода и уређаја за спаљивање 
смећа, 
16)изградња нових гробаља и проширење 
постојећих (хуманих и сточних), 
17)формирање депоније чврстог отпада, 
планирки, гробаља за угинуле животиње, 
аутоотпада и старог жељеза, 
18)употреба супстанци штетних за воду 
код изградње објеката (нпр. смоле 
битуменизирани супстанцали, шљака и 
сл.), 
19) пражњење возила за одвоз фекалија, 
20) упуштање у тлорасхладних и 
термалних вода, 
21) отварање ископа у површинском 
заштитном слоју осим на мјестима 
изградње објеката, 
22) екслоатација минералних сировина 
(изузев подземних вода), 
23) прање возила и замјена уља уз 
површинске воде и напуштане шљункаре, 
24) напајање стоке из површинских вода и 
гоњење стоке преко водотока, 
25)комерцијални узгој рибе осим 
биолошког одржавања и порибљавања у 
природним  
токовима, 
26)крчење шума и других дјелатности које 
изазивају ерозију тла. 
 

Члан 20. 
(1) На подручју шире зоне заштите 
задржавају се већ постојећи објекти. 
На објектима из претходног става овог 
члана дозвољени су радови усмјерени на 
текуће  
одржавање, а у складу са словима 
дефинисаним актом о грађењу, издатим од 
стране надлежног органа. 
(2) Санитарне отпадне воде из објеката на 
подручју шире зоне заштите из става 1. 
овог  
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члана морају се прикупљати и 
транспортовати прописно пројектованим и 
изведеним канализационим системом. 
Канализациони систем мора бити 
водонепропустан на подручју шире зоне 
заштите. 
(3)У случајевима када се не врши 
пречишћавање прикупљених санитарних 
отпадних вода из претходног става овог 
члана, санитарне отпадне воде морају се 
испустити изван подручја шире зоне 
заштите изворишта „МОДРИЧКО ПОЉЕ“ 
Модрича. 
 
 
4.ПОЈАСЕВИ ЗАШТИТЕ-ЗОНА 
ПОСЕБНОГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ 
 

Члан 21. 
(1)Појас санитарне заштите је дефинисан 
за заштиту потисног цјевовода, резервоара  
Мајна (велики и мали резервоар) и 
препумпна станица Таревци 1, Таревци 2 и 
Стражевац. 
(2) Појас је формиран тако да је усвојена 
зона по два метра на обије стране од 
потисног цјевовода, резервоара и 
препумпних станица. Комплетан појас се 
протеже од уже зоне санитарне заштите па 
до резервоара. 
 

Члан 22. 
(1) На подручју појаса заштите изворишта 
забрањено је извођење радова, изградња  
објеката и обављање активности којима се 
могу загадити воде до изворишта. 
(2)У појасу санитарне заштите спроводе се 
мјере које су прописане као највећи 
доступан  стандард за сваки конкретан 
случај, односно као најбоље доступне 
технике, везане за поступак или радњу која 
је усмјерена ка активностима у оквиру 
Појаса санитарне заштите, уколико се 
односена објекте који служе за 
снабдијевање становништва водом за пиће, 
односно води која је намијењена људској 
употреби. У конкретном случају у појасу 
санитарне заштите важе исте мјере као у 
зони Шире заштите. 
 

III  НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ 
ОДЛУКЕ 
 

Члан 23. 
(1)Инспекцијски надзор над провођењем 
ове Одлуке, односно над провођењем 
режима и мјера заштите  прописаних овом 
одлуком, обављајуопштинске и 
републичке инспекције и то: 
1)Здравствена инспекција, у складу са 
овом одлуком на начин да токсични и  
микробиолошки параметри одговарају 
максимално дозвољеном нивоу; 
2)Водна инспекција, у складу са 
надлежностима-дефинисаним Законом о 
водама; 
3)Урбанистичко грађевинска инспекција, у 
складу са надлежностима–дефинисаним 
Законом о просторном уређењу и грађењу; 
4)Пољопривредна инспекција, у складу са 
надлежностима- дефинисаним Законом о  
пољопривредном земљишту; 
5)Шумарска инспекција, у складу са 
надлежностима–дефинисаним Законом о 
шумама; 
6)Еколошка инспекција, у складу са 
надлежностима-дефинисаним прописима о 
заштити  
животне околине; 
7)Комунална полиција, у складу са 
надлежностима–дефинисаним Законом о 
комуналним дјелатностима. 
 
IV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
(1)Новчаном казном од 1.000,00-10.000,00 
КМ казниће се за прекршај правно лице: 
1)ако врши извођење радова, изградњу или 
реконструкцијуобјеката, или обавља 
дјелатности противно мјерама прописаним 
у члану:13, 15,16, 17, 19 , 20 и 21 ове 
oдлуке, ако не поступи у складу са чланом 
9, 11,12 и 13, 
2)за прекршај из става (1) овог члана , 
казниће се и одговорно лице, у правном 
лицу,   
новчаном казном у износу од 500,00-
5.000,00КМ. 
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3)за прекршај из овог члана казниће се и 
појединац који самостално обавља 
дјелатност у приватној својини, власник 
радње, новчаном казном у износу од 
1.000,00-10.000,00КМ. 
 

Члан 25. 
(1)Новчаном казном од 100,00-3.000,00 КМ 
казниће се, за прекршај физичко лице: 
1)Ако врши извођење радова, 
реконструкцију објеката, или обавља 
активности противно заштитним мјерама 
прописаним чланом 13, 16,17, 19 , 20, 
22Ове одлуке. 
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
Програм зона санитарне заштите 
изворишта „МОДРИЧКО ПОЉЕ“ у 
општини Модрича израдио је „ИБИС 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ Бања Лука  и саставни је 
дио ове Одлуке и важи 8 (осам) година од 
дана усвајања Одлуке. 
 

Члан 27. 
(1) На подручју зоне непосредне заштите, 
уже заштитне зоне и шире заштитне зоне  
извршиће се уређење простора и 
провођење заштитиних мјера у складу са 
овом  
Одлуком и Програмом санитарне 
заштитеизворишта „Модричко поље“ 
Модрича у року четири године од дана 
њеног доношења. 
(2) Општина Модрича је дужна извршити 
радње из члана  8. ове Одлуке у року шест  
мјесеци од дана њеног доношења. 
(3)„Водовод и канализација“ а.д. Модрича 
је дужно извршити радње из члана 9 и 10 
ове Одлуке у року шест мјесеци од дана 
њеног доношења. 
 

Члан 28. 
Приликом примјене раније донесених 
планских аката (урбанистички план, 
регулациони планови, водне основе, 
шумскопривредна основа, основе уређења 
и кориштења пољопривредног земљишта) 

примјењиваће се одредбе ове Одлуке на 
начин да се не  могу  дозволити радови 
који би били у супротности са њеним 
одредбама. 
 

Члан 29. 
(1)У  поступцима  издавања  дозвола   за  и
зградњу  објеката  за које су од стране 
надлежног органавећ издати локацијски 
услови или грађевинска дозвола  прије 
ступања на снагу ове Одлуке, 
примјењиваће се  одредбе  Одлуке о 
заштити изворишта воде за пиће 
„Модричко поље“ Модрича(„Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/02). 
Члан 30. 
(2)Овом одлуком ставља се ван снаге 
Одлука о заштити изворишта воде за пиће 
„Модричко поље“ Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/02). 
 

Члан 31. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-147/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године  Милутин Поповић,с.р. 

 

3. 

На основу члана 25. став (7) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“  број 40/13, 
106/15, 3/16 и  84/19) и члана 37. став (2) 
тачка 6) Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број 5/17) Скупштина општине Модрича на 
6. сједници одржаној дана 22.6.2021. године 
донијела je  

 
О  Д  Л  У  К  У   

о  продужењу рока  важења  
Урбанистичког плана „Модрича 2020“   
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Члан 1.  
 

Овом одлуком продужава се рок 
важења  Урбанистичког плана „Модрича 
2020“  („Службени гласник општине 
Модрича “, број 6/06) донесеног  за 
плански период 2004. -2020. година. 

 
Члан 2. 

 
Урбанистичком  плану  „Модрича 

2020“  продужава се  рок  важења на 
период од 8 (осам) година од дана 
доношења ове одлуке.  
 

  Члан 3.  
 

 Стручно мишљење о могућности 
продужења рока важења  Урбанистичког 
плана „Модрича 2020“  број : 418/21  од 
маја 2021. године, израђено од стране а.д. 
„Пројект “ Бања Лука,  у прилогу је и 
саставни је дио ове одлуке. 

 
     Члан 4.  
 

 У дијелу одступања Урбанистичког 
плана „Модрича 2020“ од Програма 
санитарне заштите изворишта „Модричко 
поље“ израђеног од стране „Ибис 
инжењеринг“ Бања Лука од јуна 2018. 
године, примјењиваће се  Програм 
санитарне заштите изворишта „Модричко 
поље“.  
  

     Члан 5. 
За провођење ове oдлуке  задужује 

се  Одјељење за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове и екологију 
општине Модрича. 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-148/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 

4.  
На основу члана 39. 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  6.  сједници одржаној  дана 
22.6. 2021. године донијела је  

О  Д  Л  У  К  У 
o oслобађању обавезе плаћања 

општинске комуналне таксе 
за заузимање јавне површине 

 
Члан 1. 

Ослобађају се плаћања комуналне 
таксе за привремено заузимање јавне 
површине (љетње баште) пословни 
субјекти на територији општине Модрича 
којима је забрањено, ограничено или 
отежано обављање дјелатности због 
кризе изазваном новим вирусом корона  
(COVID-19). 

Члан 2. 

Обвезници из члана 1. ове одлуке 
остварују право на ослобађање обавезе 
плаћања комуналне таксе за привремено 
заузимање јавне површине (љетње баште) 
за период од 01.01.-31.12.2021. године.   

Члан 3. 

Обвезници из члана 1. ове одлуке 
остварују право на ослобађање обавезе 
плаћања комуналне таксе уз услов да 
немају доспјелих и неизмирених обавеза 
према Општини  по основу комуналне 
таксе за привремено заузимање јавне 
површине за постављање љетње баште.  

Обвезници из члана 1. ове одлуке 
остварују право на ослобађање обавезе 
плаћања комуналне таксе, у складу са овом 
одлуком, подношењем захтјева за 
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заузимање јавне површине за постављање 
љетње баште Одјељењу за просторно 
уређење, стамбено комуналне послове и 
екологију. 

Члан 4. 

За провођење ове одлуке задужује 
се Одјељењу за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове и екологију и 
Одјељење за финансије.   

Члан 5. 

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

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-149/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
5.  
 
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 4. Закона о 
стварним правима „Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08,3/09, 
58/09 , 95/11, 60/15 и 107/19), и члана 37. 
став 2. тачка 13. Статута општине Модрича 
("Службени гласник општине Модрича", 
број 5/17), Скупштина општине Модрича 
на 6. сједници одржаној дана 22.6.2021. 
године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о замјени некретнина 

 
I 

          Овом одлуком врши се замјена 
некретнина на сљедећи начин:  

- к.ч. број: 2671/55 - површине 1001 м2, по 
новом премјеру уписано у п.л.  број: 130 за 
к.о. Гаревац  -  посјед Скупштине општине 
Модрича са дијелом 1/1, што по старом 
премјеру одговара к.ч. 898/17 - површине 
1001 м2 уписано у з.к. уложак број: 11 к.о. 
Гаревац, државна својина са дијелом 1/1, у 
Теретном Ц листу уписано право 

коришћења у корист Скупштина општине 
Модрича,  мијења се за  

- к.ч. број: 2671/54 - површине 1000 м2, 
уписано у посједовни лист број: 1133 за 
к.о. Гаревац, посјед Илић (Лазар) Наде са 
дијелом 1/1,  што по старом премјеру 
одговара к.ч. 898/16 - површине 1000 м2 

уписано у з.к. уложак број: 988 к.о. 
Гаревац, државно власништво са дијелом 
1/1, у Теретном Ц листу уписано право 
коришћења у корист Илић (Лазар) Наде са 
дијелом 1/1. 

 
         II 

         Замјена некретнина из тачке I ове 
одлуке врши се ради регулисања 
имовинско-правних односа. 
         Све трошкове који се појаве у вези са 
реализацијом ове одлуке, сноси Илић 
Нада. 
 

III 
     Некретнине из тачке I ове одлуке налазе 
се у 5. зони градског грађевинског 
земљишта  
намијењеној за становање, у обухвату 
Урбанистичког плана „Модрича 2020“ 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 6/06). 
         Власници предметних некретнина 
сагласни су да су некретнине исте 
вриједности, те се одричу било каквих 
даљих захтјева по основу предметне 
замјене. 
 

IV 
         Даје се сагласност Начелнику 
општине Модрича, да по основу ове 
одлуке и претходно прибављеног 
позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске закључи уговор о 
замјени некретнина којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
 

V 
         Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Модрича". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-150/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
6.  
 
На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), а у вези са чланом 348. став 3. тачка 
д. Закона о стварним правима ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), чланом 
37. став 2. тачка 13. Статута општине 
Модрича ("Службени гласник општине 
Модрича", број 5/17) и чланом 8. став 1. 
тачка д. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 4/16), 
Скупштина општине Модрича на 6. 
сједници одржаној 22.6.2021.2021. године 
донијела је 

О Д Л У К У 

о продаји непокретности путем 
непосредне погодбе ради комплетирања 

грађевинске честице  

I 

      Продајe се путем непосредне 
погодбе непокретност означена као 
1321/130 –површине 761 м² уписано у лист 
непокретности број: 109 за к.о. Модрича – 
право својине oпштине Модрича са 
дијелом 1/1, ради комплетирања 
грађевинске честице, без уписаних терета. 

II 

          Непокретност из тачке I продаје се 
Божић (Симеун) Ненаду из Модриче у 
складу са Регулационим планом 
„Предузетничка зона“, („Службени 
гласник општине Модрича“, број:18/20). 

III 

          Непокретност из тачке I продаје се 
по цијени од 7.821,23 КМ 
(словима:седамхиљадаосамстотинадвадес
еиједан и 23/100 КМ), што је одређено 

налазом и мишљењем  вјештака 
грађевинско-архитектонске струке. 
          Трошкове претварања 
пољопривредног у грађевинско земљиште, 
као и све остале трошкове који се појаве у 
вези са реализацијом ове одлуке, сноси 
купац. 

IV 

      Даје се сагласност Начелнику 
општине Модрича, да по основу ове 
одлуке и претходно прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске закључи купопродајни уговор о 
продаји непокретности из тачке I oве 
одлуке, којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе уговорних страна.    

    V 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-151/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 

7.  

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 6. 
редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности директора Јавне 

предшколске установе „Наша радост“ 
Модрича 

 
 1. Љубица Ђекић из Модриче, 
разрјешава се дужности директора Јавне 
предшколске установе „Наша радост“ 
Модрича. 
 2. Разрјешење се врши са 22.6.2021. 
године. 
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 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине Модрича“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-129/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године 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 6. 
редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности директора Јавне 

установе „Културно спортски центар“ 
Модрича 

 
 1. Митра Кнежевић, из Модриче, 
разрјешава се дужности директора Јавне 
установе „Културно спортски центар“ 
Модрича. 
 2. Разрјешење се врши са 22.6.2021. 
године. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине Модрича“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-125/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године 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 6. 
редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ 
Модрича 

 
 1. Ружица Лазић, из Модриче, 
разрјешава се дужности директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ 
Модрича, због поднесене неопозиве 
оставке. 
 2. Разрјешење се врши са 22.6.2021. 
године. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-127/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
10. 
 
На основу чл. 48. став 2. и 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) и 
члана 37. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17) Скупштина општине Модрича 
на 6. редовној  сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за примопредају  

дужности између именованих лица у 
Јавној установи „Центар за социјални 

рад“ Модрича 
  
   1. У Комисију за примопредају 
дужности између именованих лица у Јавној 
установи „Центар за социјални рад“ 
Модрича, након престанка мандата, 
именују се:  
 
1.1. Нада Милојевић, предсједник – из 
реда запослених у Општинској управи,  
 - Оливера Чанић, замјеник предсједника 
из реда запослених у Општинској управи.   
1.2. Дарко Пурић, члан - из реда 
запослених у Општинској управи, 
- Тања Стојановић, замјеник члана из 
реда запослених у Општинској управи.  
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1.3. Сандра Ђурић, члан - из реда 
запослених у Јавној установи „Центар за 
социјални рад“ Модрича. 
- Снежана Крекић, замјеник члана из реда 
запослених у Јавној установи „Центар за 
социјални рад“ Модрича. 
   2. Комисија из тачке 1. овог рјешења 
именује се на период од 4 (четири) године.  
   3. Задатак Комисије, из тачке 1. овог 
рјешења, утврђен је одредбама Закона о 
локалној самоуправи, које регулишу 
примопредају дужности између 
именованих, односно постављених лица у 
јавним предузећима, јавним установама и 
другим организацијама чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе.  
   4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''.  
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-131/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
 11. 
На основу чл. 48. став 2. и 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19) и 
члана 37. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17) Скупштина општине Модрича 
на 6. редовној  сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за примопредају  

дужности између  именованих лица у 
Јавној предшколској установи 

„Наша радост“ Модрича 
 

    1. У Комисију за примопредају 
дужности између именованих лица у Јавној 
предшколској установи „Наша радост“ 
Модрича, након престанка мандата, 
именују се: 
1.1. Нада Милојевић, предсједник – из 
реда запослених у Општинској управи,  
 - Оливера Чанић, замјеник предсједника 
из реда запослених у Општинској управи,   

1.2. Дарко Пурић, члан - из реда 
запослених у Општинској управи   
- Тања Стојановић, замјеник члана из 
реда запослених у Општинској управи,   
1.3. Милка Мићић, члан из реда 
запослених у Јавној предшколској 
установи „Наша радост“ Модрича 
- Драгиња Брадашевић, замјеник члана 
из реда запослених у Јавној предшколској 
установи „Наша радост“ Модрича  
   2. Комисија из тачке 1. овог рјешења 
именује се на период од 4 (четири) године.  
   3. Задатак Комисије, из тачке 1. овог 
рјешења, утврђен је одредбама Закона о 
локалној самоуправи, које регулишу 
примопредају дужности између 
именованих, односно постављених лица у 
јавним предузећима, јавним установама и 
другим организацијама чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе.    
   4. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-132/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
12. 
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, 31/16 и 41/20) и члана 
37. Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на својој 6. 
редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника Општинске  

изборне комисије Модрича 
 

 1. Оливера Чанић, именује се за 
предсједника Општинске изборне комисије 
Модрича. 
 2. Мандат предсједника Општинске 
изборне комисије Модрича тече од дана 
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давања сагласност Централне изборне 
комисија Босне и Херцеговине. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
давања сагласности Централне изборне 
Босне и Херцеговине, а биће објевљено у 
„Службеном гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-111-124/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
13.  
На основу члана 18. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 
44/16), 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 6. редовној сједници одржаној 
дана 22.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе  
„Центар за социјални рад“ Модрича 

 
1. Дејан Дринић, именује се за 

вршиоца дужности директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ 
Модрича почев од 22.6.2021. године. 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка јавне конкуренције и 
коначног избора и именовања директора 
јавне 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: 01-111-128/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
 
 

14. 
На основу члана 18. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 
44/16), 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 6. редовној сједници одржаној 
дана 22.6.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе  
„Културно спортски центар“ Модрича 

 
1. Дејан Стојановић, именује се за вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
„Културно спортски центар“ Модрича 
почев од 22.6.2021. године. 
2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка јавне конкуренције и 
коначног избора и именовања директора 
јавне 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: 01-111-126/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
15.  
На основу члана 18. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 68/07, 109/12 и 
44/16), 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 6. редовној сједници одржаној 
дана 22.6.2021. године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању вршиоца дужности 
директора Јавне предшколске 

 установе „Наша радост“ Модрича 
 

1. Дамир Стојановић, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне 
предшколскеустанове „Наша радост“ 
Модрича почев од 22.6.2021. године. 

2. Именовање из тачке 1. врши се до 
окончања поступка јавне конкуренције и 
коначног избора и именовања директора 
јавне 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: 01-111-130/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
16. 
На основу члана 2.12. став 5. Изборног 
закона Босне и Херцеговине (''Службени 
гласник БиХ'', број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) а у вези са 
чланом 7. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини (“Службени гласник 
БиХ“, број: 29/18 и 36/19) и члана 37. 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на својој 6. 
редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању 2 (два) члана Општинске 

изборне комисије Модрича 
 

 1. Именују се 2 (два) члана Општинске 
изборне комисије Модрича: 
 1.1. Ружица Мишић, дипл. економиста  
и 
 1.2. Армин Зилић, професор њемачког 
језика и књижевности. 

 2. Мандат чланова Општинске изборне 
комисије траје 7 (седам) година, и тече од 
дана давања сагласности Централне 
изборне комисије Босне и Херцеговине. 
 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: 01-123-130/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
17. 
На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извода из записника са 5. редовне 
сједнице, Скупштина општине Модрича на 
6. редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је   
 

З А К Љ У Ч А К 
  
 1.Усваја се Извод из записника са 5. 
редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича.  
 2.Извод из записника из тачке 1. чини 
саставни дио овог закључка.  
  3.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-153/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године 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 
одборника, одборничких група и 
одборника Скупштине општине Модрича 
на 6. редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је   
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З А К Љ У Ч А К 
  
 1. Усваја се Информација о реализацији 
закључака, иницијатива, приједлога и 
питања клубова одборника, одборничких 
група и одборника Скупштине општине 
Модрича у предложеном тексту.  
 2. Колегиј Скупштине општине 
Модрича ће периодично, најмање једном у 
три мјесеца, анализирати ток реализације 
утврђених закључака. 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-154/21              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
19. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Акционог плана одрживог управљања 
енергијом и прилагођавања климатским 
промјенама општине Модрича (SECAP), 
Скупштина општине Модрича на 6. 
редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
  

1.Усваја се Акциони план одрживог 
управљања енергијом и прилагођавања 
климатским промјенама општине Модрича 
(SECAP) у 2020. години.  
 2.  Извршити исправку у дијелу текста 
који се односи на Специјалну болницу за 
хроничну психијатрију у Гаревцу, с 
обзиром да се иста опредијелила за други 
тип еколошки прихватљивог гријања 
топлотним пумпама. 

3. У наредном периоду наставити 
активности у правцу обезбјеђивања 
еколошки прихватљивог гријања и у том 
циљу активније радити на реализацији 
пројекта субвенционисања преласка на 
систем еколошки прихватљивог гријања. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-155/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
20. 
На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о исплаћеним подстицајима 
(републички и општински) привредним 
субјектима са територије општине 
Модрича, погођеним мјерама усљед вируса 
корона у 2020. години, Скупштина 
општине Модрича на 6. редовној сједници 
одржаној дана 22.6.2021. године, донијела 
је   
  

З А К Љ У Ч А К 
  

1. Усваја се Извјештај о исплаћеним 
подстицајима (републички и општински) 
привредним субјектима са територије 
општине Модрича, погођеним мјерама 
усљед вируса корона у 2020. години.  
 2. Приједлог да се у наредном периоду 
размотри могућност помоћи приватним 
лицима закуподавцима пословних 
простора, који у периоду пандемије нису 
остварили услове за наплату закупа, 
доставити  Кабинету начелника општине 
ради процјене оправданости и евентуалног 
приједлога.  
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-159/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
21. 
На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о зимском одржавању градских 
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улица, локалних путева, тротоара, 
пјешачких стаза и паркинга у сезони 
2020/21. година, Скупштина општине 
Модрича на 6. редовној сједници одржаној 
дана 22.6.2021. године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
  

1. Усваја се  Извјештај о зимском 
одржавању градских улица, локалних 
путева, тротоара, пјешачких стаза и 
паркинга у сезони 2020/21. година.  
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-156/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
22. 
На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Информације о стању насиља у породици 
на подручју општине Модрича за 2020. 
годину, Скупштина општине Модрича на 
6. редовној сједници одржаној дана 
22.6.2021. године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
  

1. Усваја се Информација о стању 
насиља у породици на подручју општине 
Модрича за 2020. годину.   
 2.  Потребна је стална брига и праћење 
стања у овој области, уз сарадњу свих 
надлежних субјеката.                    

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-157/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
 
 
23. 
 
На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Протокола о поступању и сарадњи 
надлежних субјеката заштите у 
случајевима насиља у породици на 
подручју општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 6. редовној сједници 
одржаној дана 22.6.2021. године, донијела 
је   

З А К Љ У Ч А К 
  

1. Подржава се  Протокола о поступању 
и сарадњи надлежних субјеката заштите у 
случајевима насиља у породици на 
подручју општине Модрича.  
 2. Овлашћује се начелник општине  да 
потпише Протокол из тачке 1. Закључка,  
заједно са другим субјектима носиоцима 
послова у овој области. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-158/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:22.6.2021. године Милутин Поповић,с.р. 
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“Службени гласник” 
- издаје Скупштина општине Модрича; 

Видовданска бр. 1 
- излази по потреби; 

Телефон: 053/810-368 
Телефон - факс: 053/810-185 

Штампа: ОПШТИНА МОДРИЧА 
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