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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
1. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. 
Статута општине Модрича ("Службени 
гласник општине Модрича", број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на  1. 
посебној сједници одржаној дана 09.7.2021. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о давању овлашћења начелнику општине  

 
Члан 1. 

 
     Скупштина општине Модрича 
овлашћује начелника општине да ступи у 
преговоре са Владом Републике Српске и 
већинским акционарима привредних 
друштава која обављају комуналне 
дјелатности на подручју општине Модрича, 
ради рјешавања њиховог правног статуса. 
          Овлашћује се начелник општине да 
може располагати акцијама општине 
Модрича у наведеним привредним 
друштвима, у смислу да их стиче и отуђује у 
интересу општине у складу са законом. 

 
 

Члан 2. 
 
          У складу са датим овлашћењима из 
члана 1. ове одлуке, задужује се начелник 
општине да о свим предузетим активностима 
благовремено информише Скупштину, а за 
поступак располагања акцијама из члана 1. 
став 2. ове одлуке, претходно прибави 
сагласност Правобранилаштва Републике 
Српске.           

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-022-162/21            ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум: 09.7.2021. године  Милутин Поповић, с.р. 
 
2. 

 На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број: 97/16, 36/19) и члана 37. Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 1. посебној  сједници 
одржаној дана 09.7.2021. године, донијела је 
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      Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају  
дужности предсједника Општинске 

изборне комисије Модрича 
  

1. У Комисију за примопредају 
дужности предсједника Општинске изборне  
комисије Модрича, именују се:  
 
 1.1. Мирјана Горановић, предсједник,  
     -Тања Стојановић, замјеник предсједника,   
 1.2. Богданка Станић Ристић, члан,  
     - Ивана Мијанић, замјеник члана,   
 1.3. Дејан Стојановић, члан, 
     - Нада Милојевић, замјеник члана. 
 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог 
рјешења је да изврши попис и  примопредају 
документације и печата Општинске изборне 
комисије Модрича између разријешеног 
предсједника, замјенског предсједника и 
именованог предсједника Општинске 
изборне комисије.  

  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у    ''Службеном 
гласнику општине Модрича''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број: 01-111-136/21               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:09.7.2021. године  Милутин Поповић,с.р. 

 
3. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број: 97/16 и 36/9) и члана 37. 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број:  5/17),  а 
након разматрања Информације о стању и 
проблемима снабдијевања питком водом од 
стране а.д. „Водовод и канализација – 
Модрича“ Модрича, Скупштина општине 
Модрича на 1. посебној сједници одржаној 
дана 09.07.2021. године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Прихвата се Информација о стању 
и проблему снабдијевања водом за пиће а.д. 
„Водовод и канализација – Модрича“ 

Модрича  као полазни материјал за даље 
поступање у циљу рјешавања постојећих 
нагомиланих проблема. 

 
2. У тренутним условима и редовно 

када се појаве несташице воде за пиће 
обавеза је АД „Водовод и канализација–
Модрича“ Модрича и надлежних органа 
општине да одмах поступају у складу са 
чланом 73. Одлуке о водоводу и 
канализацији („Сл. гласник општине 
Модрича број 7/10“) ради спречавања 
неконтролисаног и ненамјенског трошења 
воде.  

Предузеће које врши услуге 
водоснабдијевања и корисници воде за пиће 
морају имати у виду да је вода намијењена 
искључиво за лично кориштење као вода за 
пиће и за остале потребе унутар 
домаћинства.  

При томе се мора имати у виду да је 
ненамјенска потрошња воде један од узрока 
несташице. 

 
3. Ради одрживог живота, посебно у 

новим насељима, потребно је стварати 
услове за снабдијевање водом из посебних 
извора за друге потребе (економске потребе 
домаћинства). 

 
4. Припремити и донијети нову 

Одлуку о водоводу и канализацији на првој 
наредној сједници Скупштине. 

 
5. Утврдити нови начин формирања 

цијене воде тако да цијена за реалну 
потрошњу једног домаћинства буде 
адекватна цијени у тој области којом се 
покривају основни трошкови, а да се 
прекомјерна потрошња плаћа по знатно већој 
цијени. 

 
6. Скупштина даје подршку и 

задужује начелника општине да настави 
активности у сарадњи са Владом Републике 
Српске и већинским акционарима у циљу 
изналажења рјешења за статус 
приватизованих предузећа из области 
комуналне дјелатности, у оквиру законских и 
финансијских могућности и надлежности, у 
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интересу општине Модрича, и да о томе 
редовно информише Скупштину општине. 

 
7. Обзиром на пропуст – грешку 

Дирекције за приватизацију приликом 
приватизације „Водовод и канализација–
Модрича“ Модрича, очекује се да правни 
сљедбеник Дирекције регулише финансијске 
обавезе у поступку преузимања – откупа 
акција од акционара 

 
8. У оквиру припреме за евентуалне 

коначне одлуке укључити 
Правобранилаштво Републике Српске. 

 
9. У рјешавању овог проблема треба 

укључити и општину Вукосавље, јер се ради 
о заједничкој потреби и интересу. 

 
10. Скупштина задужује начелника 

општине да ангажује цертификовану фирму 
која би урадила елаборат о тренутном стању 
и потребним мјерама за рјешавање проблема 
водоснабдијевања становника на цијелом 
подручју општине Модрича (у граду 
могућност побољшања стања изворишта, 
резервоара и мреже). 

 
11. Инспекцијски надзор (контролу) 

над спорвођењем Закона о комуналним 
дјелатностима и прописа донесених на 
основу овог закона врши комунална 
полиција јединице локалне самоуправе. По 
указаној потреби или на захтјев горе 
наведених органа инспецијски надзор може 
извршити и друга инспекција.  

Комунална полиција је поред 
овлашћења утврђених прописима о 
комуналној полицији, овлашћена да 
контролише да ли се комуналне услуге 
пружају у складу са прописаним условима и 
контролише одржавање и кориштење 
комуналних објеката и уређаја као што су 
објекти за снабдјевање насеља и 
становништва водом за пиће.  

Надлежни контролни органи општине 
дужни су да почну са кориштењем права и 
извршавањем обавеза у овој области.  

 
12. У жељи и са намјером да општина 

Модрича, у складу са законом, преузме и 

активно користи власничка права и обавезе у 
АД „Водовод и канализација–Модрича“ 
Модрича и А.Д. „Комуналац“ Модрича, 
Скупштина општине даје овлашћење 
начелнику општине да предузме све 
неопходне законом предвиђене активности 
за именовање представника општинског 
капитала у органима управљања наведених 
акционарских друштава. 

 
13. Овај закључак ступа на снагу 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број: 01-022-163/21            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:09.7.2021. године  Милутин Поповић,с.р. 
 

II АКТИ НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ 

 
1. 
              На основу чл. 59. ст. (1) тач. 21) 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС», бр. 97/16, 36/19), чл. 58. Закона 
о сoцијалној заштити („Службени гласник 
РС“, бр. 37/12, 90/16,94/19,42/20-др.уредба), 
чл. 16. и чл. 18. ст. (5) Правилника о 
процјени потреба и усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју („Службени 
гласник РС“, бр. 117/12, 16/18) и чл. 68. 
Статута Општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, бр. 5/17), 
Начелник општине Модрича доноси  
 

Р   Ј   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 о именовању  Првостепене стручне 

комисије за процјену потреба  
и усмјеравање дјеце и омладине са 

сметњама у развоју 
 

1. Именује се Првостепена стручна 
комисија за процјену потреба и усмјеравање 
дјеце и омладине са сметњама у развоју,  у 
саставу: 

 
1.    Тања Палежница, спец.породичне 
медицине - за предсједника,       
2.    Сања Лендић, дипл.педагог  
  - за члана,                               
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3.    Теодора Пањков, дипл.психолог 
  - за члана, 
4.   Мира Теофиловић,  дипл. дефектолог 
  - за члана, 
5.    Немања Видовић, дипл. соц. радник 
  - за члана, 
6.   Трифко Радић, дипл.психолог  
  - за координатора.     

 
2. Задатак именоване Комисије  је да, 

сходно законским и подзаконским 
прописима који регулишу предметну област, 
врши процјену способности или 
неспособности за самосталан живот у циљу 
одлучивања о праву на подршку у 
изједначавању могућности дјеце и омладине 
са сметњама у развоју. 
 

3. Стручне, административне и друге 
послове за потребе Комисије и лица у 
поступку процјене потреба и усмјеравања 
врши Центар за социјални рад Модрича. 
        
 4. Предсједник, координатор и 
чланови Комисије за свој рад примају 

новчану накнаду која пада на терет Центра 
за социјални рад Модрича, а висину накнаде 
утврђује Управни одбор Центра за социјални 
рад Модрича. 
 Именована Комисија о свом раду 
обавјештава ресорно надлежно одјељење 
Општинске управе Модрича и Министарство 
здравља и социјалне заштите РС најмање 
једном годишње. 
          
 5. Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје да важи Рјешење о именовању 
првостепене стручне комисије за процјену 
потреба и усмјеравање дјеце и омладине са 
сметњама у развоју број: 02-111-26/20 од 
10.12.2020. године. 
         

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     02-111-134/21                  НАЧЕЛНИК 
Датум: 01.07.2021.год       Јовица Радуловић с.р. 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
1. Одлука о давању овлашћења начелнику 
општине............................................................1 
2. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају  дужности предсједника 
Општинске изборне комисије Модрича.....1-2 
3. Закључак о прихватању Информације о 
стању и проблему снабдијевања водом за 

пиће а.д. „Водовод и канализација – 
Модрича“ Модрича......................................2-3 
 

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
1. Рјешење о именовању  Првостепене 
стручне комисије за процјену потреба и 
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у 
развоју............................................................3-4 

 
 
 
 

 
 

“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 
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