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Страна 2 СЛУЖБЕНИГЛАСНИК Регистар за 2021. годину 
 

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР 

ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
ОПШТИНЕ МОДРИЧА“ У 2021. ГОДИНИ

Рег. бр. __________________________ Бр./стр 

АКТИ СКУПШТИНЕ 

- ОДЛУКЕ- 
 
1. Одлука о престанку мандата 
одборницима у Скупштини општине 
Модрича мандатног сазива 2016-2020. 
године………………………………….1/1 
 
2. Одлука о проглашавању мандата 
одборника у Скупштини општине 
Модрича у мандатном сазиву 2020-2024. 
године………………………..……...…1/2 
 
3. Одлука о пореској стопи за 
опорезивање непокретности за 2021. 
годину.....................................................3/1 
 
4. Одлука о висини вриједности 
непокретности по зонама на подручју 
општине Модрича за потребе 
утврђивања пореза на непокретности у 
2021. години...........................................3/2 
 
5. Одлука о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање 
секретара Скупштине општине 
Модрича.................................................3/4 
 
6. Одлука о усвајању буџета општине 
Модрича за 2021. годину....................5/10 
 
7. Одлука о извршењу буџета општине 
Модрича за 2021. годину....................5/23 
 
8. Одлука о утврђивању основице за 
обрачун ренте......................................5/26 
 
9. Одлука о замјени некретнина........5/27 
 
 

Рег. бр. __________________________ Бр./стр 
 
10. Одлука о приступању изради 
Стратегијеразвоја социјалног становања 
за подручје општине Модрича...........5/27 
 
11. Одлука о продаји непокретности 
путем непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске честице..5/28 
 
12. Одлука о продаји непокретности у 
својини општине Модрича уписаних у 
КО Ријечани Доњи путем усменог јавног 
надметања (лицитације)......................5/29 
 
13. Одлука о давању сагласности на 
Анекс 1. Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске са закупцом Ранком 
Ђурићем из Скугрића.........................5/30 
 
14. Одлука о објављивању Јавног огласа 
за именовање 2 (два) члана Општинске 
изборне комисије Модрича..................8/1 
 
15. Одлука о утврђивању листе 
стручњака...............................................8/3 
 
16. Одлука о продаји непокретности у 
својини општине Модрича уписаних у 
КО Модрича путем усменог јавног 
надметања (лицитације)........................8/4 
 
17. Одлука о измјенама Одлуке о 
комуналним таксама.............................9/7 
 
 
18. Одлука о измјенама Oдлуке о 
општинским административним 
таксама...................................................9/8 
 
 
 



 
 
Регистар за 2021. годину СЛУЖБЕНИГЛАСНИК Страна 3 
 

Рег. бр.______________________________Бр./стр 
 
19. Одлука о усвајању Програма 
кориштења пољопривредног земљишта 
у својини Републике Српске на 
територији општине Модрича за 2021. 
годину.....................................................9/9 
 
20. Одлука о приступању изради 
локалног плана управљања отпадом за 
општину Модрича...............................9/10 
 

21. Одлука о продаји непокретности 
путем непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске честице..9/11 
 
22. Oдлукуa o радном времену у 
трговинским, занатским и услужним 
објектима на подручју општине 
Mодрича……….……………………..10/1 
 
23. Одлука о заштити изворишта воде за 
пиће „Mодричко поље“ Модрича…..10/3 
 
24. Одлука о продужењу рока важења 
Урбанистичког плана „Модрича 
2020“………………………………...10/10 
 
25. Одлука o oслобађању обавезе 
плаћања општинске комуналне таксе за 
заузимање јавне површине…….......10/11 
 
26. Одлука о замјени некретнина....10/12 
 
27. Одлука о продаји непокретности 
путем непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске 
честице...10/13 
 
28. Одлука о давању овлашћења 
начелнику општине.............................11/1 
 
29. Одлука о расписивању и одржавању 
избора за чланове савјета мјесних 
заједница на подручју општине 
Модрича...............................................15/1 
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30. Одлука о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање 
директора у јавним установама чији је 
оснивач Скупштина општине 
Модрича...............................................15/4 
 
31. Одлука о утврђивању локације за 
депонију отпада општине 
Модрича...............................................15/6 
 
32. Oдлука о измјенама и допунам 
Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту....................15/7 
 
33. Одлука о мјесним заједницама на 
подручју општине Модрича.............16/20 
 
34. Одлука о објављивању јавног огласа 
за именовање чланова Општинске 
изборне комисије Модрича..............16/25 
 
35. Одлука о продаји непокретности 
путем непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске 
честице...............................................16/27 
 
36. Одлука о продаји непокретности 
путем непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске 
честице...............................................16/28 
 
37. Одлука о замјени некретнина....16/28 
 
38. Одлука о давању сагласности на 
закључивање споразума о раскиду 
уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у својини Републике 
Српске................................................16/29 
 
39. Одлука о измјенама Одлуке о 
оснивању Јавне установе Туристичка 
организација „Модрича“ 
Модрича.............................................16/30 
 
40. Одлука о давању сагласности за 
повећање броја дјеце у васпитним 
групама у ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича.............................................16/30 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
41. Одлука о допуни Пословника о раду 
Скупштине општине Модрича.........17/16 
 
 
42. Одлука о додјели на управљање и 
коришћење мултифункционалног 
спортског терена – подлоге..............17/16 
 
 
43. Одлука о престанку права личне 
службености – право становања......17/17 
 
44. Одлука о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних одбора у јавним установама 
чији је оснивач Скупштина општине 
Модрича.............................................17/17 
 
45. Одлука о измјени Одлуке о додјели 
објекта дневног центра за дјецу са 
посебним потребама...........................18/1 
 
46. Одлука о усвајању буџета општине 
Модрича за 2022. годину....................19/1 
 
47. Одлука о извршењу буџета општине 
Модрича за 2022. годину..................19/16 
 
48. Одлука о усвајању нацрта ребаланса 
буџета општине Модрича за 2021. 
годину.................................................19/19 
 
49. Одлука о поништењу дијела Јавног 
конкурса за избор и именовање 
директора у јавним установама чији је 
оснивач Скупштина општине 
Модрича.............................................19/33 
 
 
50. Одлука о продаји непокретности 
путем непосредне погодбе ради 
комплетирања грађевинске 
честице...............................................19/34 
 
 
51. Одлука о усвајању ребаланса буџета 
општине Модрича за 2021. годину....21/1 
 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
52. Одлука о извршењу ребаланса 
буџета општине Модрича за 2021. 
годину.................................................21/16 
 
53. Одлука о пореској стопи за 
опорезивање непокретности за 2022. 
годину.................................................21/19 
 
54. Одлука о висини вриједности 
непокретности по зонама на подручју 
општине Модрича за потребе 
утврђивања пореза на непокретности у 
2022. години.......................................21/19 
 
55. Одлука о водоводу и 
канализацији......................................21/21 
 
56. Одлука о поновном расписивању 
Јавног конкурса за избор и именовање 
директора у јавним установама чији је 
оснивач Скупштина општине 
Модрича.............................................21/39 
 
57. Одлука о измјени и допуни Одлуке о 
формирању Општинског штаба за 
ванредне ситуације Модрича...........21/41 
 
58. Одлука о давању сагласности за 
закључивање Уговора о преносу права 
власништва на инсталацијама јавне 
расвјете у корист општине Модрича без 
накнаде...............................................21/42 
 
59. Одлука о измјенама Одлуке о 
поступку субвенционисања 
закупнине...........................................21/43 
 

- РЈЕШЕЊА- 
 

60. Рјешење о престанку дужности 
начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено -комуналне послове и 
екологију................................................1/3 
 
61. Рјешење о престанку дужности 
начелника Одјељења за борачко- 
инвалидску заштиту и опште 
послове...................................................1/3 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
62. Рјешење о престанку дужности члана 
Управног одбора ЈУ „Центар за 
социјални рад“ Модрича......................1/4 
 
63. Рјешење о престанку дужности члана 
Управног одбора ЈУ Туристичка 
организација „Модрича“ Модрича......1/5 
 
64. Рјешење о разрјешењу дужности 
Верификационе комисије мандатног 
сазива 2016-2020. године......................1/5 
 
65. Рјешење о избору Верификационе 
комисије мандатног сазива 2020-2024. 
године.....................................................1/6 
 
66. Рјешење о разрјешењу дужности 
Комисије за избор и именовање 
мандатног сазива 2016-2020. године...1/6 
 
67. Рјешење о избору Комисије за избор 
и именовање мандатног сазива 2020-
2024. године...........................................1/7 
 
68. Рјешење o престанку функције 
предсједника Скупштине општине 
Модрича.................................................1/7 
 
69. Рјешење o престанку функције 
потпредсједника Скупштине општине 
Модрича.................................................1/8 
 
70. Рјешење o престанку функције 
замјеника начелника општине 
Модрича.................................................1/8 
 
71. Рјешење o избору предсједника 
Скупштине општине Модрича.............1/9 
 
72. Рјешење o избoру пoтпрeдсjeдникa 
Скупштинe oпштинe Модрича...........1/10 
 
73. Рјешење о неприхватању приједлога 
за избор замјеника начелника општине 
Модрича...............................................1/11 
 
74. Рјешење о престанку дужности 
секретара Скупштине општине 
Модрича...............................................1/12 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
75. Рјешење о престанку дужности 
начелника Одјељења за пријемну 
канцеларију и информисање..............1/13 
 
76. Рјешење о престанку дужности 
начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности.......................1/13 
 
77. Рјешење о престанку дужности 
начелника Одјељења за финансије... 1/14 
 
78. Рјешење о престанку дужности 
вршиоца дужности начелника Одјељења 
комуналне полиције............................1/15 
 
79. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности секретара Скупштине 
општине Модрича...............................1/15 
 
80. Рјешење о неприхватању приједлога 
за именовање вршиоца дужности 
начелника Одјељења за борачко - 
инвалидску заштиту и опште 
послове.................................................1/16 
 
81. Рјешење о неприхватању приједлога 
за именовање вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности.......................1/17 
 
82. Рјешење о неприхватању приједлога 
за именовање вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије....1/18 
 
 
83. Рјешење о неприхватању приједлога 
за именовање вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено-комуналне послове и 
екологију..............................................1/19 
 
 
84. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између 
предсједника Скупштине општине 
Модрича...............................................1/20 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
85. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између 
начелника општине и између 
службеника на руководећим радним 
мјестима...............................................1/21 
 
86. Рјешење о верификацији мандата 
одборника...............................................3/1 
 
87. Рјешење о именовању Комисије за 
провођење поступка по јавном конкурсу 
за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Модрича.............3/4 
 
88. Рјешење о разрјешењу чланова 
сталних радних тијела Скупштине 
општине Модрича мандатног сазива 
2016 – 2020. године...............................3/5 
 
89. Рјешење о именовању чланова 
Комисије за буџет и финансије 
мандатног сазива 2020-2024. 
године.....................................................3/7 
 
90. Рјешење о именовању чланова 
Комисије за вјерска питања мандатног 
сазива 2020-2024. 
године.....................................................3/7 
 
91. Рјешење о именовању чланова 
Комисије за награде и признања 
мандатног сазива 2020-2024. 
године.....................................................3/8 
 
92. Рјешење о именовању чланова 
Комисије за прописе мандатног сазива 
2020-2024. године..................................3/8 
 
93. Рјешење о именовању чланова 
Комисије за равноправност полова 
мандатног сазива 2020-2024. 
године.....................................................3/9 
 
94. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за безбједност заједнице 
мандатног сазива 2020-2024. 
године.....................................................3/9 
 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
95. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за друштвени надзор и 
представке мандатног сазива 2020-2024. 
године......................................................10 
 
96. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за етички кодекс мандатног 
сазива 2020-2024. 
године.................................................10-11 
 
97. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу мандатног сазива 2020-2024. 
године...................................................3/11 
 
98. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за заштиту природних добара и 
животне средине мандатног сазива 2020-
2024. године.........................................3/11 
 
99. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за здравствену и социјалну 
заштиту мандатног сазива 2020-2024. 
године...................................................3/12 
 
100. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за културу и образовање 
мандатног сазива 2020-2024. 
године...................................................3/12 
 
101. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за питања младих мандатног 
сазива 2020-2024. године....................3/13 
 
102. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за привреду и развој мандатног 
сазива 2020-2024. године....................3/13 
 
103. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за развој пољопривреде и села, 
водопривреде и шумарства мандатног 
сазива 2020-2024. године..................3/14 
 
104. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за спорт мандатног сазива 2020-
2024. године.........................................3/14 
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105. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за урбанистичко планирање, 
грађење и комуналне дјелатности 
мандатног сазива 2020-2024. 
године...................................................3/15 
 
106. Рјешење о утврђивању листе 
одборника који могу присуствовати 
чину закључења брака........................3/15 
 
107. Рјешење о не прихватању 
приједлога за именовање вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне 
установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича...........................3/16 
 
108. Рјешење о не прихватању 
приједлога за именовање вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад 
Модрича...............................................3/17 
 
109. Рјешење о не прихватању 
приједлога за именовање вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне 
здравствене установе „Апотека“ 
Модрича...............................................3/17 
 
110. Рјешење о именовању Комисије за 
спровођење јавног надметања............3/18 
 
111. Рјешење о разрјешењу дужности 
Комисије за избор и именовање........5/30 
 
112. Рјешење о избору Комисије за 
избор и именовање..............................5/31 
 
113. Рјешење o разрјешењу предсједника 
Скупштине општине Модрича...........5/31 
 
114. Рјешење o разрјешењу 
потпредсједника Скупштине општине 
Модрича...............................................5/31 
 
115. Рјешење o избору предсједника 
Скупштине општине Модрича...........5/32 
 
116. Рјешење o избoру пoтпрeдсjeдникa 
Скупштинe oпштинe Модрича...........5/32 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
117. Рјешење о избору замјеника 
начелника Општине............................5/32 
 
118. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
пријемну канцеларију и 
информисање.......................................5/33 
 
119. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту и опште 
послове.................................................5/33 
 
120. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене 
дјелатности...........................................5/33 
 
121. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
финансије.............................................5/34 
 
122. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и екологију............................5/34 
 
123. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења 
комуналне полиције............................5/35 
 
124. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности секретара Скупштине 
општине Модрича...............................5/35 
 
125. Рјешење о измјени Рјешења о 
именовању Комисије за провођење 
поступка по јавном конкурсу за избор и 
именовање секретара Скупштине 
општине Модрича.................................8/5 
 
126. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности секретара Скупштине 
општине Модрича.................................8/6 
 
127. Рјешење о разрјешењу дужности 
директора Јавне здравствене установе 
„Дом здравља“ Модрича......................8/6 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
128. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене 
установе „Дом здравља“ Модрича......8/6 
 
129. Рјешење о разрјешењу дужности 
директора Јавне установе Туристичка 
организација „Модрича“ Модрича......8/7 
 
130. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича.................................................8/7 
 
131. Рјешење о разрјешењу 
предсједника-члана Општинске изборне 
комисије Модрича.................................8/7 
 
132. Рјешење о именовању Комисије за 
провођење поступка по јавном огласу за 
именовање 2 (два) члана Општинске 
изборне комисије Модрича..................8/8 
 
133. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне 
установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича.............................8/8 
 
134. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности члана Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад 
Модрича.................................................8/9 
 
135. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности члана Управног одобра Јавне 
здравствене установе „Апотека“ 
Модрича.................................................8/9 
 
136. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности секретара Скупштине 
општине Модрича...............................9/12 
 
137. Рјешење о именовању секретара 
Скупштине општине Модрича...........9/12 
 
138. Рјешење о разрјешењу дужности 
директора Јавне здравствене установе 
„Апотека“ Модрича............................9/12 
 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
139. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене 
установе „Апотека“ Модрича............9/13 
 
140. Рјешње о разрјешењу дужности 
директора Јавне установе „Развојна 
агенција општине Модрича“ 
Модрича...............................................9/13 
 
141. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича...............................................9/13 
 
142. Рјешење о разрјешењу члана 
Верификационе комисије...................9/14 
 
143. Рјешење о именовању члана 
Верификационе комисије...................9/14 
 
144. Рјешење о разрјешењу чланова 
Комисије за прописе...........................9/14 
 
145.. Рјешење о именовању чланова 
Комисије за прописе...........................9/14 
 
146. Рјешење о разрјешењу члана 
Комисије за награде и 
признања..............................................9/15 
 
147. Рјешење о именовању члана 
Комисије за награде и признањ.........9/15 
 
148. Рјешење о разрјешењу чланова 
Комисије за вјерска питања................9/15 
 
149. Рјешење о именовању чланова 
Комисије за вјерска питања................9/15 
 
150. Рјешење о разрјешењу члана 
Комисије за равноправност полова...9/16 
 
151. Рјешење о именовању члана 
Комисије за равноправност полова...9/16 
 
152. Рјешење о разрјешењу чланова 
Комисије за буџет и финансије..........9/16 
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153. Рјешење о именовању чланова 
Комисије за буџет и финансије..........9/17 
 
154. Рјешење о разрјешењу чланова 
Одбора за безбједност заједнице.......9/17 
 
155. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за безбједност заједнице.......9/17 
 
156. Рјешење о разрјешењу чланова 
Одбора за друштвени надзор и 
представке............................................9/17 
 
157. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за друштвени надзор и 
представке............................................9/18 
 
158. Рјешење о разрјешењу чланова 
Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу.................................................9/18 
 
159. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу.................................................9/18 
 
160. Рјешење о разрјешењу чланова 
Одбора за заштиту природних добара и 
животне средине..................................9/19 
 
161. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за заштиту природних добара и 
животне средине..................................9/19 
 
162. Рјешење о разрјешењу чланова 
Одбора за етички кодекс....................9/19 
 
163. Рјешење о именовању чланова 
Одбора за етички кодекс....................9/19 
 
164. Рјешење о разрјешењу чланова 
Савјета за привреду и развој..............9/20 
 
165. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за привреду и развој..............9/20 
 
166. Рјешење о разрјешењу чланова 
Савјета за спорт...................................9/20 
 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
167. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за спорт...................................9/20 
 
168. Рјешење о разрјешењу чланова 
Савјета за културу и образовање.......9/21 
 
169. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за културу и образовање.......9/21 
 
170. Рјешење о разрјешењу чланова 
Савјета за питања младих...................9/21 
 
171. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за питања младих...................9/22 
 
172. Рјешење о разрјешењу чланова 
Савјета за урбанистичко планирање, 
грађење и комуналне дјелатности.....9/22 
 
173. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за урбанистичко планирање, 
грађење и комуналне дјелатности.....9/22 
 
174. Рјешење о разрјешењу чланова 
Савјета за развој пољопривреде и села, 
водопривреде и шумарства................9/22 
 
175. Рјешење о именовању чланова 
Савјета за развој пољопривреде и села, 
водопривреде и шумарства................9/23 
 
176. Рјешење о разрјешењу дужности 
директора Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича …..............10/13 
 
177. Рјешење о разрјешењу дужности 
директора Јавне установе „Културно 
спортски центар“ Модрича………..10/14 
 
178. Рјешење о разрјешењу дужности 
директора Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Модрича…………..10/14 
 
179. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у Јавној установи 
„Центар за социјални рад“ 
Модрича.............................................10/14 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
180. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у Јавној предшколској 
установи „Наша радост“ Модрича..10/15 
 
181. Рјешење о именовању предсједника 
Општинске изборне комисије 
Модрича…………………………….10/15 
 
182. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
„Центар за социјални рад“ 
Модрича….........................................10/16 
 
183. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
„Културно спортски центар“ 
Модрича.............................................10/16 
 
184. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне предшколске 
установе „Наша радост“ Модрича...10/16 
 
185. Рјешење о именовању 2 (два) члана 
Општинске изборне комисије 
Модрича.............................................10/17 
 
186. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности предсједника 
Општинске изборне комисије 
Модрича...............................................11/1 
 
187. Рјешење о разрјешењу члана 
Општинске изборне комисије 
Модрича...............................................15/8 
 
188. Рјешење о именовању замјенског 
члана Општинске изборне комисије 
Модрича ..............................................15/9 
 
189. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
пријемну канцеларију и 
информисање.......................................15/9 
 
190. Рјешење о неприхватању 
приједлога за именовање начелника 
Одјељења за пријемну канцеларију и 
информисање.......................................15/9 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
191. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
борачко-инвалидску заштиту и опште 
послове ..............................................15/10 
 
192. Рјешење о именовању начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску 
заштиту и опште послове ................15/10 
 
193. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности.15/10  
 
 
 
194. Рјешење о именовању начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности ........................................15/11 
 
195. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
финансије...........................................15/11 
 
196. Рјешење о именовањ начелника 
Одјељења за финансије.....................15/11 
 
197. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
просторно уређење, стамбено-комуналне 
послове и екологију .........................15/12 
 
198. Рјешење о именовању начелника 
Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и 
екологију ...........................................15/12 
 
199. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
комуналну полицију..........................15/12  
 
200. Рјешење о именовању начелника 
Одјељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију..........................15/13 
 
201. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича.............................................15/13 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
202. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича.............................................15/13 
 
203. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Модрича......15/14 
 
204. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Модрича......15/14 
 
205. Рјешење о разрјешењу члана 
Одбора за безбједност заједнице.....15/14 
 
206. Рјешење о именовању члана Одбора 
за безбједност заједнице...................15/15 
 
207. Рјешење о разрјешењу члана 
Савјета за здравствену и социјалну 
заштиту...............................................15/15 
 
208. Рјешење о именовању члана Савјета 
за здравствену и социјалну 
заштиту...............................................15/15 
 
209. Рјешење о разрјешењу члана 
Општинске изборне комисије 
Модрича.............................................16/30 
 
210. Рјешење о именовању замјенског 
члана Општинске изборне комисије 
Модрича.............................................16/31 
 
211. Рјешење о именовању Комисије за 
провођење поступка по Јавном огласу за 
именовање чланова Општинске изборне 
комисије Модрича ............................16/31 
 
212. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности директора Јавне предшколске 
установе „Наша радост“ Модрича...17/19 
 
213. Рјешење о именовању директора 
Јавне предшколске установе „Наша 
радост“ Модрича...............................17/19 
 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
214. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности директора Јавне установе  
„Културно - спортски центар“ 
Модрича.............................................17/20 
 
215. Рјешење о именовању директора 
Јавне установе „Културно-спортски 
центар“ Модрича...............................17/20 
 
216. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности директора Јавне установе 
„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича.............................................17/20 
 
217. Рјешење о именовању директора 
Јавне установе„ Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича...........17/20 
 
218. Рјешење o именовању вршиоца 
дужности начелника Одјељења за 
приjемну канцеларију и 
информисање.....................................17/21 
 
219. Рјешење о разрјешењу замјенског 
члана Општинске изборне комисије 
Модрича.............................................17/21 
 
220. Рјешење о разрјешењу замјенског 
члана Општинске изборне комисије 
Модрича.............................................17/21 
 
221. Рјешење о именовању чланова 
Општинске изборне комисије 
Модрича.............................................17/22 
 
222. Рјешење о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља 
Модрича.............................................17/22 
 
223. Рјешење о именовању вршилаца 
дужности чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе Дом здравља 
Модрича.............................................17/22 
 
224. Рјешење о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе „Апотека“ 
Модрича.............................................17/23 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
225. Рјешење о именовању вршилаца 
дужности чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе „Апотека“ 
Модрича.............................................17/23 
 
226. Рјешење о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Модрича...17/24 
 
227. Рјешење о именовању вршилаца 
дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за социјални рад 
Модрича.............................................17/24 
 
228. Рјешење о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора Јавне 
предшколске установе „Наша радост“ 
Модрича.............................................17/24 
 
229. Рјешење о именовању вршилаца 
дужности чланова Управног одбора 
Јавне предшколске установе „Наша 
радост“ Модрича...............................17/25 
 
230. Рјешење о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе 
„Културно - спортски центар“ 
Модрича.............................................17/25 
 
231. Рјешење о именовању вршилаца 
дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе „Културно-спортски 
центар“ Модрича...............................17/26 
 
232. Рјешење о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе 
„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича.............................................17/26 
 
233. Рјешење о именовању вршилаца 
дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе „Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича...........17/26 
 
234. Рјешење о разрјешењу дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича.............................................17/27 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
235. Рјешење о именовању вршилаца 
дужности чланова Управног одбора 
Јавне установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича.........................17/27 
 
236. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Модрича......19/35 
 
237. Рјешење о именовању вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Модрича......19/35 
 
238. Рјешење о разрјешењу вршиоца 
дужности директора Јавне здравствене 
установе Апотека Модрича..............19/35 
 
239. Рјешење о именовању директора 
Јавне здравствене установе Апотека 
Модрича.............................................19/36 
 
240. Рјешење о разрјешењу Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у ЈЗУ Дом здравља 
Модрича.............................................19/3 
 
241. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у ЈЗУ Дом здравља 
Модрича.............................................19/36 
 
242. Рјешење о разрјешењу Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у ЈЗУ Апотека 
Модрича.............................................19/37 
 
 
243. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у ЈЗУ Апотека 
Модрича.............................................19/37 
 
 
244. Рјешење о разрјешењу Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у ЈУ „Културно-
спортски центар“ Модрича..............19/37 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
245. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у Јавној установи 
„Културно - спортски центар“ 
Модрича.............................................19/38 
 
246. Рјешење о разрјешењу Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у ЈУ „Развојна 
агенција општине Модрича“............19/38 
 
247. Рјешење о именовању Комисије за 
примопредају дужности између 
именованих лица у Јавној установи 
„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича.............................................19/39 
 
248. Рјешење о разрјешењу члана 
Комисије за прописе.........................19/39 
 
249. Рјешење о именовању члана 
Комисије за прописе.........................19/39 
 
250. Рјешење о разрјешењу члана 
Комисије за избор и именовања......19/39 
 
251. Рјешење о именовању члана 
Комисије за избор и именовања......19/40 
 
252. Рјешење о разрјешењу члана 
Комисије за вјерска питања..............19/40 
 
253. Рјешење о именовању члана 
Комисије за вјерска питања..............19/40 
 
254. Рјешење о разрјешењу члана 
Комисије за равноправност полова.19/40 
 
255. Рјешење о именовању члана 
Комисије за равноправност полова.19/41 
 
256. Рјешење о разрјешењу члана 
Одбора за регионалну и међународну 
сарадњу...............................................19/41 
 
257. Рјешење о именовању члана Одбора 
за регионалну и међународну 
сарадњу...............................................19/41 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
258. Рјешење о разрјешењу члана 
Одбора за заштиту природних добара и 
животне средине................................19/41 
 
259. Рјешење о именовању члана Одбора 
за заштиту природних добара и животне 
средине...............................................19/42 
 
260. Рјешење о разрјешењу члана 
Одбора за заштиту природних добара и 
животне средине................................19/42 
 
261. Рјешење о именовању члана Одбора 
за заштиту природних добара и животне 
средине...............................................19/42 
 
262. Рјешење о разрјешењу члана 
Одбора за безбједност заједнице.....19/42 
 
263. Рјешење о именовању члана Одбора 
за безбједност заједнице...................19/43 
 
264. Рјешење о разрјешењу члана 
Одбора за друштвени надзор и 
представке..........................................19/43 
 
265. Рјешење о именовању члана Одбора 
за друштвени надзор и представке..19/43 
 
266. Рјешење о разрјешењу члана 
Савјета за урбанистичко планирање, 
грађење и комуналне дјелатности...19/43 
 
267. Рјешење о именовању члана Савјета 
за урбанистичко планирање, грађење и 
комуналне дјелатности.....................19/44 
 

- ЗАКЉУЧЦИ- 
 

268. Закључак о јавном гласању за избор 
предсједника, потпредсједника 
Скупштине општине и замјеника 
начелника општине Модрича.............1/21 
 
269. Закључак о расписивању и 
спровођењу конкурсне процедуре 
избора Начелника одјељења у 
Општинској управи општине 
Модрича...............................................1/21 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
270. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 1. конститутивне сједнице 
Скупштине општине Модрича...........3/19 
 
271. 24. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 2. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича...........5/35 
 
272. Закључак о избору предсједавајућег 
Скупштине општине Модрича до избора 
предсједника Скупштине општине 
Модрича...............................................5/36 
 
273. Закључак о јавном гласању за избор 
предсједника Скупштине општине, 
потпредсједника Скупштине општине и 
замјеника начелника општине 
Модрича...............................................5/36 
 
274. Закључак о поднесеној оставци 
директора ЈЗУ „Дом здравља“ 
Модрича...............................................5/36 
 
275. Закључак о измјенама и допунама 
Статута општине Модрича и 
Пословника о раду Скупштине општине 
Модрича...............................................8/10 
 
276. Закључак о усвајању Извјештаја о 
раду Скупштине општине Модрича за 
2020. годину.........................................8/10 
 
 
277. Закључак о усвајању Извјештаја о 
раду Начелника општине Модрича за 
2020. годину.........................................8/11 
 
 
278. Закључак о усвајању Информације 
о реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања клубова одборника, 
одборничких група и одборника 
Скупштине општине Модрича...........8/11 
 
 
279. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 3. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича.......8/11 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
280. Закључак о приједлогу за члана 
Школског одбора у Јавној установи  
Средњошколски центар „Јован Цвијић“ 
Модрича...............................................8/11 
 
281. Закључак о приједлогу за члана 
Школског одбора у Јавној установи 
Основна школа „Свети Сава“ 
Модрича...............................................8/12 
 
282. Закључак о приједлогу за члана 
Школског одбора у Јавној установи 
Основна школа „Сутјеска“ 
Модрича...............................................8/12 
 
283. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији Програма капиталних 
улагања у 2020. години.......................8/12 
 
284. Закључак о усвајању Програма 
капиталних улагања у 2021. 
години...................................................8/13 
 
285. Закључак о прихватању Извјештаја 
о раду Правобранилаштва Републике 
Српске – сједиште замјеника Добој за 
период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 
године за општину Модрича..............8/15 
 
286. Закључак о прихватању 
Информације о раду Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука – подручна јединица 
Модрича за 2020. годину....................8/15 
 
287. Закључак о не усвајању Извјештаја 
о раду ЈУ Центар за социјални рад 
Модрича за 2020. годину и Програм 
рада ЈУ Центар за социјални рад 
Модрича за 2021. годину....................8/16 
 
 
288. Закључак о не усвајању Извјештаја 
о раду ЈУ Културно-спортски центар за 
2020. годину и Програм рада ЈУ 
Културно-спортски центар за 2021. 
годину...................................................8/16 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
289. Закључак о не усвајању Извјештаја 
о раду ЈЗУ „Апотека“ Модрича за 2020. 
годину и Програм рада ЈЗУ „Апотека“ 
Модрича за 2021. годину....................8/16 
 
290. Закључак о усвајању Извјештаја о 
раду ТВЈ Ватрогасно за 2020. годину и 
Програм рада ТВЈ Ватрогасно за 2021. 
годину...................................................8/16 
 
291. Закључак о не усвајању Извјештаја 
о раду ЈУ Развојна агенција општине 
Модрича за 2020. годину и Програм 
рада ЈУ Развојна агенција општине 
Модрича за 2021. годину....................8/17 
 
292. Закључак о не усвајању Извјештаја 
о раду ЈУ Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича за 2020. годину и 
Програм рада ЈУ Туристичка 
организација „Модрича“ Модрича за 
2021. годину.........................................8/17 
 
293. Закључак о усвајању Информације 
о остваривању права бораца, породица 
погинулих бораца и ратних војних 
инвалида у 2020. години са освртом на 
материјално издвајање општине 
Модрича...............................................8/17 
 
294. Закључак о усвајању Извјештаја о 
раду и дјеловању Цивилне заштите у 
2020. години.........................................8/17 
 
295. Закључак о усвајању Извјештај о 
раду општинских инспекција у 2020. 
години...................................................8/18 
 
296. Закључак о усвајању Извјештаја о 
раду Комуналне полиције у 2020. 
години...................................................8/18 
 
297. Закључак о инсталирању савремене 
опреме и професионалног система видео 
надзора са савременим надзорним 
центром................................................8/18 
 
 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
298. Закључак о прихватању 
обавјештења о обустави израде ревизије 
регулационог плана „Модрича 2“......8/19 
 
299. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 4. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича...........9/23 
 
300. Закључак о усвајању Информације 
о реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања клубова одборника, 
одборничких група и одборника 
Скупштине општине Модрича...........9/23 
 
301. Закључак о Одлуци о усвајању 
Програма кориштења пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске 
на територији општине Модрича за 
2021. годину.........................................9/23 
 
302. Закључак о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета општине Модрича за 
2020. годину.........................................9/24 
 
303. Закључак о усвајању Извјештаја о 
кориштењу средстава буџетске резерве у 
2020. години.........................................9/24 
 
304. Закључак о усвајању Извјештаја о 
годишњем утрошку намјенских 
средстава од накнаде по основу продаје 
шумских дрвних сортимената за 2020. 
годину...................................................9/24 
 
305. Закључак о усвајању Плана 
годишњег утрошка намјенских 
средстава од накнаде по основу продаје 
шумских дрвних сортимената у 2021. 
години...................................................9/24 
 
306. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији акционог плана за 
реинтеграцију држављана Босне и 
Херцеговине који се врађају по основу 
споразума о реадмисији на подручју 
општине Модрича за период 2019-2022. 
године у 2020. години.........................9/25 
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Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
307. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији локалног акционог плана за 
унапређење положаја ромске популације 
на подручју општине Модрича у 2020. 
години...................................................9/25 
 
308. Закључак о усвајању Извјештаја о 
раду за 2020. годину ЈЗУ „Дом здравља“ 
Модрича и Програм рада за 2021. 
годину ЈЗУ „Дом здравља“ 
Модрича...............................................9/25 
 
309. Закључак о усвајању Извјештаја о 
раду за 2020. годину ЈП „Српски 
културни центар“ д.о.о. Модрича и 
Програм рада за 2021. годину ЈП 
„Српски културни центар“ д.о.о. 
Модрича...............................................9/26 
 
310. Закључак о усвајању Информације 
о стању јавне безбједности на подручју 
општине Модрича у 2020. години.....9/26 
 
311. Закључак о усвајању Информације 
о пријављеним непокретностима на 
територији општине Модрича, 
достављеним пореским рачунима и 
наплаћеним порезима за 2020. 
годину...................................................9/26 
 
312. Закључак о усвајању Информације 
о стипендирању студената на подручју 
општине Модрича...............................9/26 
 
313. Закључак о усвајању Информације 
о раду друштвених организација и 
удружења грађана у 2020. години на 
подручју општине Модрича...............9/27 
 
314. Закључак о усвајању Информације 
о здравственом стању животиња на 
подручју општине Модрича у 2020. 
години...................................................9/27 
 
315. Закључак о усвајању Информације 
о односима са јавношћу и информисању 
грађана..................................................9/27 
 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
316. 17. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 5. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича.........10/17 
 
317. Закључак о усвајању Информације 
о реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања клубова одборника, 
одборничких група и одборника 
Скупштине општине Модрича у 
предложеном тексту……............…..10/17 
 
318. Закључак о усвајању Акционог 
плана одрживог управљања енергијом и 
прилагођавања климатским промјенама 
општине Модрича (SECAP) у 2020. 
години………………………….........10/18 
 
319. Закључак о усвајању Извјештаја о 
исплаћеним подстицајима (републички 
и општински) привредним субјектима са  
територије општине Модрича, 
погођеним мјерама усљед вируса корона 
у 2020. години…………………...….10/18 
 
320. Закључак о усвајању Извјештаја о 
зимском одржавању градских улица, 
локалних путева, тротоара, пјешачких 
стаза и паркинга у сезони 2020/21. 
година…………………………..…...10/18 
 
321. Закључак о усвајању Информације 
о стању насиља у породици на подручју 
општине Модрича за 2020. 
годину…….........................................10/19 
 
322. Закључак о подржавању Протокола 
о поступању и сарадњи надлежних 
субјеката заштите у случајевима насиља 
у породици на подручју општине 
Модрича……………………….........10/19 
 
323. Закључак о прихватању 
Информације о стању и проблему 
снабдијевања водом за пиће а.д. 
„Водовод и канализација – Модрича“ 
Модрича...............................................11/2 
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324. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 1. посебне сједнице 
Скупштине општине Модрича.........15/15 
 
325. Закључак о усвајању Информација 
о реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања клубова одборника, 
одборничких група и одборника 
Скупштине општине Модрича.........15/16 
 
326. Закључак о усвајању Одлуке о 
утврђивању локације за депонију отпада 
општине Модрича.............................15/16 
 
327. Закључак о усвајању Стратегије 
развоја социјалног становања на 
подручју општине Модрича за период 
2021-2027 године ................................16/1 
 
328. Закључак о усвајању Нацрта 
Одлуке о водоводу и канализацији.16/32 
 
329. Закључак о усвајању Нацрта 
Одлуке о гробљима и пограбној 
дјелатности........................................16/ 32 
 
330. Закључак о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета општине Модрича за 
период 01.01. до 30.6.2021. године..16/32 
 
331. Закључак о усвајању Извјештаја о 
кориштењу буџетске резерве за период 
01.01. до 30.6.2021. године ..............16/33 
 
332. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализованим пројектима 2017-.2020. 
године ................................................16/33 
 
333. Закључак о усвајању Извјештаја о 
раду за 2020/21 и Програм рада за 
2021/22 годину ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича.............................................16/33 
 
334. Закључак о усвајању Извјештаја о 
упису ученика у основне и средњој 
школи за школску 2021/22 годину са 
освртом на успјех ученика, опремљеност 
подручних и основних школе..........16/34 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
334. Закључак о усвајању Информације 
о пословању привреде на подручју 
општине Модрича у 2020. години ..16/34 
 
336. Закључак о усвајању Информације 
о реализацији Програма омладинске 
политике у 2020. години ..................16/34 
 
337. Закључак о усвајању Нацрта буџета 
општине Модрича за 2022. годину....17/1 
 
338. 30. Закључак о усвајању Програма 
мјера и активности за унапређење стања 
у простору за 2022-2024. годину.....17/28 
 
339. Закључак о усвајању Информације 
о запошљавању на подручју општине, 
броју и структури незапослених лица, 
потребним кадровима за развој 
општине..............................................17/31 
 
340. закључак о усвајању Информације о 
условима живота омладине на подручју 
општине Модрича.............................17/32 
 
341. Закључак о усвајању Информације 
о стању наркоманије на подручју 
општине и мјере за њено 
сузбијање............................................17/32 
 
342. Закључак о усвајању Информације 
о раду мјесних заједница на подручју 
општине Модрича за 2020. годину..17/32 
 
343. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 7. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича.........17/33 
 
344. Закључак о усвајању Информације 
о реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова 
одборника, одборничких група и 
одборника Скупштине општине 
Модрича.............................................17/33 
 
345. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 8. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича.........19/44 
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346. Закључак о усвајању Информације 
о реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова 
одборника, одборничких група и 
одборника Скупштине општине 
Модрича.............................................19/44 
 
347. Закључак о усвајању Програма рада 
Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Модрича за 2022. годину.19/45 
 
348. Закључак о усвајању Програма рада 
Јавне здравствене установе „Апотека“ 
Модрича за 2022. годину..................19/45 
 
349. Закључак о усвајању Програма рада 
Јавне установе „Центар за социјални 
рад“ Модрича за 2022. годину.........19/45 
 
350. Закључак о усвајању Програма рада 
Јавног предузећа „Српски културни 
центар“ Модрича за 2022. годину....19/45 
 
351. Закључак о усвајању Програма рада 
Јавне установе „Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича за 2022. 
годину.................................................19/46 
 
352. Закључак о усвајању Програма рада 
Територијалне ватрогасне јединице 
Модрича за 2022. годину..................19/46 
 
353. Закључак о усвајању Програма рада 
Туристичке организације „Модрича“ 
Модрича за 2022. годину..................19/46 
 
 
354. Закључак о усвајању Информације 
о стању спорта у општини Модрича са 
финансијским извјештајем спортских 
клубова који се финансирају из буџета 
општине Модрича.............................19/46 
 
 
355. Закључак о усвајању Извода из 
записника са 9. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича.........21/44 
 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
356. Закључак о усвајању Информације 
о реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова 
одборника, одборничких група и 
одборника Скупштине општине 
Модрича.............................................21/44 
 
357. Закључак о усвајању Извјештаја о 
проведеним изборима за чланове савјета 
мјесних заједница општине 
Модрича.............................................21/44 
 
358. Закључак о усвајању Нацрта 
Програма рада Скупштине општине 
Модрича за 2022. годину..................21/45 
 
359. Закључак о усвајању Програма рада 
Јавне установе „Културно - спортски 
центар“ Модрича за 2022. 
годину.................................................21/45 
 
 
360. Закључак о усвајању Информације 
о провођењу Протокола о поступању и 
сарадњи надлежних субјеката на 
заштити жртава насиља у 
породици............................................21/45 
 
 
361. Закључак о усвајању Информације 
о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича у 
периоду март 2020. – новембар 2021. са 
освртом на Ковид – 19......................21/46 
 
 
362. Закључак о подржавању 
Иницијативе за проглашење заштићеног 
подручја „Дуга Њива“.......................21/46 
 

- ОСТАЛИ АКТИ - 

 
363. Програм рада Скупштине општине 
Модрича за 2021. годину......................5/1 
 
364. Стратешки план општине Модрича 
за сарадњу са дијаспором.....................9/1 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

- ОДЛУКЕ- 
 

365. О длука о давању сагласности на 
употребу назива насељеног мјеста 
Модрича у пословном имену 
фирме....................................................1/22 
 
366. Одлука о утврђивању економскe 
цијенe услуге у ЈПУ „Наша радост“ 
Модрича...............................................1/22 
 
367. 1. Одлука о измјенама и допунама 
Одлуке о оснивању Општинске управе 
Модрича.................................................2/1 
 
 
368. 1. Одлука о давању сагласности на 
Измјене и допуне Статута ЈПУ„Наша 
радост“ Модрича...................................4/3 
 
369. Одлука о давању сагласности на 
Одлуку о бесплатном боравку дјеце у 
ЈПУ „Наша радост“ Модрича...............4/3 
 
370. 1. Одлука о измјени Одлуке о 
оснивању Општинске управе 
Модрича...............................................5/37 
 
371. Одлука о давању сагласности на 
Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији 
и систематаизацији радних мјеста ЈПУ 
„Наша радост“ Модрича.....................9/28 
 
372. Одлука о доношењу Плана јавних 
набавки општине Модрича за 2021. 
годину...................................................9/28 
 
373. Одлука о измјенама и допунама 
Одлуке о оснивању Општинске управе 
Модрича ..............................................12/1 
 
374. Одлука о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења и попуну 
упражњеног радног мјеста у 
Општинској управи Модрича ...........13/1 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 
375. Одлука о расписивању Јавног 
конкурса за попуну упражњеног радног 
мјеста у Општинској управи 
Модрича...............................................13/2 
 
376. Одлука о Плану заштите и 
спасавања од елементарних и других 
несрећа општине Модрича...............17/34 
 
377. Одлука о продаји дијела акција 
oпштине Модрича у АД „Комуналац-
Модрича“ Модрича...........................19/47 
 
378. Одлука о давању сагласности на 
Одлуку о измјени Статута ЈЗУ Дом 
здравља Модрича..............................19/47 
 
379. Одлука о давању сагласности на 
Одлуку Управног одбора ЈПУ „Наша 
радост“ Модрич.................................20/14 
 

- РЈЕШЕЊА –  
 

380. Рјешење о именовању Првостепене 
стручне комисије за процјену потреба и 
усмјеравање дјеце и омладине са 
сметњама у развоју..............................11/3 
 
381. 3. Рјешење о именовању Радне 
групе за израду Локалног плана 
управљања отпадом за општину 
Модрича за период 2021-2026. 
године...................................................13/3 
 
382. Рјешење о именовању 
Координатора за финансијско 
управљање и контроле........................13/4 
 
383. 4. Рјешење о именовању 
Првостепене стручне комисије за 
утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из 
социјалне заштите и утврђивање 
функционалног стања корисника....20/15 
 
384. Рјешење о именовању Првостепене 
стручне комисије за процјену потреба и 
усмјеравање дјеце и омладине са 
сметњама у развоју............................20/15 
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385. Рјешење о именовању Радне групе 
за успостављање система финансијског 
управљања и контрола у општини 
Модрича.............................................17/34 
 

- ОСТАЛИ АКТИ – 
 
 
386. Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Модрича................2/2 
 
 
387. Извјештај о стању дуга и гаранција, 
на дан 31.12.2020. године...................3/20 
 
388. Правилник о измјени Правилника о 
организацији и ситенатизацији тадних 
мјеста Општинске управе Модрича..5/37 
 
 
389. Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Модрича .............12/3 
 
390. Правилник о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за 
подршку сектору малих и средњих 
предузећа и предузетника (Прилози 1 и 
2)...........................................................14/1 
 
391. Закључак број: 02-014-140/21..18/11 
 
392. Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста 
Општинске управе Модрича..............20/1 
 
393. Појединачни колективни уговор о 
измјенама и допунама Појединачног 
колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Модрича..........20/14 
 

Рег.бр.________________________Бр./стр 
 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
394. Закључак о обавезном спровођењу 
мјера за спречавање ширења вируса 
корона (COVID 19) на подручју 
општине Модрича.................................4/1 
 
395. Закључак o обавезном спровођењу 
мјера за спречавање ширења вируса 
корона (COVID-19) на подручју 
општине Модрича.................................6/1 
 
396. Закључак o обавезном спровођењу 
мјера за спречавање ширења вируса 
корона (COVID-19) на подручју 
општине Модрича.................................7/1 
 

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 
 

397. Оглас број: 05/8-372-14/21............4/4 
 

АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 
 

398. Оглас број: 05/8-372-18/21..........9/35 
 
399. Оглас број: 05/8-372-21/21..........9/35 
 
400. Оглас број: 05/8-372-20/21..........9/35 
 

АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ 

 
401. Одлука о потврђивању резултата 
избора за чланове савјета мјесних 
заједница општине Модрича..............18/2 
 

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
 

402. Исправка број: 07/1-111-189-
1/21......................................................18/12

 

“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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