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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 
1.

На основу члана 39. став (2) тачка 25) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19, 61/21), чланова 59. став (1), 62, 63. 
тачка б), 65. и 66. став (2) тачке а) и б) 
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12, 52/14, 114/17, 
131/20, 28/21) и члана 37. став (2) тачка 2) 
Статута општине Модрича  („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 13.  
редовној сједници одржаној дана  31.3.2022. 
године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке o дугорочном 
задужењу општине Модрича 
  

Члан 1. 
 
У Одлуци о дугорочном задужењу 

општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 2/22), члан 6. 
мијења се и гласи: 

„Сходно члану 59. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске, општина Модрича овим задужењем 
не прелази износ од 18 % од остварених 

редовних прихода по прелиминарним 
финансијским извјештајима за 2021. годину. 
Отплата постојећих кредитних обавеза у 
2022. години износи 557.117 КМ 5,90% од 
износа редовних прихода општине Модрича, 
на основу прелиминарних извјештаја за 
2021. годину.  
 

Члан 2. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-38/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
2. 
           На основу члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 348. став (1) Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16- Одлука Уставног суда 
Републике Српске, 107/19, 1/21 - Одлука 
Уставног суда Републике Српске), чланова 4. 
и 5. Правилника о поступку јавног конкурса 
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за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12, 63/19 - Одлука 
Уставног суда Републике Српске), члана 37. 
став (2) тачка 13) Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број 5/17), члана 7. Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број 4/16, 15/21), Скупштина општине 
Модрича на 13. редовној сједници одржаној 
дана 31.3.2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности у својини 
oпштине Модрича уписаних у КО 

Модрича путем усменог јавног надметања 
(лицитације) 

 
 

Члан 1. 
 

 Општина Модрича продаје 
непокретности означене као: 
 

- к.ч. број: 2979/7 ливада 3. класе - 
површине 373 м²,  

- к.ч. број: 2981/5 канал - површине 36 
м2 , 

- к.ч. број: 2982/10 њива 4. класе - 
површине 10 м2, све уписано у лист 
непокретности број: 109 КО Модрича, 
право својине уписано у корист 
општине Модрича са дијелом 1/1, без 
укњижених терета. 

 
Члан 2. 

 
            Непокретности из члана 1. ове одлуке  
продају се као једна цјелина, укупно 419 м², 
усменим јавним надметањем – лицитацијом ( 
у даљем тексту: лицитација), у складу са 
Стручним мишљењем израђеним од стране 
„Атриј“ д.о.о. Добој број: СМ 34-03/22 АТ. 

 
Члан 3. 

 
            Оглас о лицитацији ће се објавити у 
дневном листу „Глас Српске“ и на Радију 
Модрича, те огласној табли и званичној 
интернет страници општине Модрича и то 

најкасније 15 дана прије дана одређеног за 
дан лицитације.  
            Лицитацију ће спровести Комисија за 
спровођење јавног надметања, а све у складу 
са одредбама Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе. 
 

Члан 4. 
 

Почетна продајна цијена за 
непокретности из члана 1. ове одлуке   
износи 12.004,87 КМ (словима: 
дванаестхиљадаичетири и 87/100 КМ), која 
је процијењена од стране вјештака 
грађевинско-архитектонске струке, те 
увећана за трошкове поступка лицитације. 

За учешће у поступку лицитације 
учесници су дужни уплатити кауцију, 
односно износ од 1.200,48  КМ (словима: 
једнахиљадаидвије стотине и 48/100 КМ), на 
жиро рачун  продавца број: 562-011-
00000062-61 отворен код НЛБ Развојна 
банка. 
 

Члан 5. 
 

Купопродајну цијену предметне 
некретнине умањену за износ положеног 
учешћа, учесник лицитације са којим ће се 
закључити уговор, обавезан је уплатити  у 
року од 15 дана од дана закључења уговора. 

Предаја земљишта у посјед купцу 
извршиће се у року од 3 дана од дана 
исплате 

 купопродајне цијене о чему ће се сачинити 
записник о примопредаји земљишта у посјед.  

Исплатом купопродајне цијене купац 
стиче услове за упис права својине на 
земљишту у јавним евиденцијама 
непокретности. 
 

Члан 6. 
 

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

Члан 7. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-39/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
3. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19, 61/21), 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 
13. редовној сједници одржаној дана 
31.3.2022. године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о замјени некретнина 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врши се замјена 

некретнина на сљедећи начин:  
- к.ч. број: 817/261 - површине 798 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. 397/715 - површине 
798 м2 уписано у з.к. уложак број: 6057 к.о. 
Гаревац, право власиштва уписано у корист 
Општине Модрича са дијелом 1/1,  мијења се 
за  
- к.ч. број: 10/184 - површине 1181 м2, 
уписано у посједовни лист број: 2270 за к.о. 
Таревци, посјед Саркић (Милан) Радослава 
са дијелом 1/1,  што по старом премјеру 
одговара к.ч. 398/28 - површине 1181 м2 
уписано у з.к. уложак број: 1879 к.о. 

Таревци, право власиштва уписано у корист 
Саркић (Милан) Радослава са дијелом 1/1. 
 

Члан 2. 
 
         Замјена некретнина из члана 1. ове 
одлуке врши се ради регулисања имовинско-
правних односа. 
         Све трошкове који се појаве у вези са 
реализацијом ове одлуке, сноси Саркић 
Радослав. 
 

Члан 3. 
 
          Непокретности из члана 1. 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 и 10/21). 
          Непокретности поближе означене у 
члану 1. ове одлуке су исте вриједности и 
износе 12.400,50 КМ (словима: 
дванаестхиљада четиристотине и 50/100 
KM), што је одређено налазом и мишљењем  
вјештака грађевинско-архитектонске струке. 
 

Члан 4. 
 
         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. 
 

Члан 5. 
 
         Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Модрича". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-40/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
4. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 11) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 20 став (3) Закона о 
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комуналним дјелатностима ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 124/11, 
100/17 ), члана 37. став (2) тачка 11) Статута 
општине Модрича ("Службени гласник 
општине Модрича", број 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници 
одржаној дана 31.3.2022. године  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на цијене 

комуналних услуга одвоза отпада које 
пружа а.д. „Комуналац-Модрича“ 

Модрича 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на цијене 
комуналних услуга одвоза отпада које пружа 
а.д. „Комуналац-Модрича“ Модрича 

правним лицима и субјектима по 
категоријама утврђеним Цјеновником број: 
05/4-332/2021 од 31.12.2021. године. 
 

Члан 2. 
 
          Цјеновник из члана 1. чини саставни 
дио ове одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-41/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 

 
 

Ц Ј Е Н О В Н И К 
услуга одвоза отпада АД „Комуналац-Модрича“ Модрича 

правним лицима и субјектима по категоријама 
 
Одвоз отпада из пословних простора 
 
1. ГРУПА 
Р.Б. Категорија правних лица 

1. Златарске радње 
2. Сајџијске радње 
3. Канцеларије (адвокатске и др.) 
4. Киосци (продаја новина) 
5. Хемијске чистионице 
6. Парфимерије 
7. Фотографске радње 
8. Обућарске радње 
9. Пржионица кафе 
10. Продавнице хљеба (киосци) 
11. Видео клубови 
12 Фотокопирнице 

 
ЦИЈЕНЕ 1. ГРУПЕ 
 
Р.Б. Квадратура простора Цијена 

1. до 10 m² 12,00 КМ 
2. од 10 до 20 m² 14,00 KM 
3. од 20 до 60 m² 18,00 КМ 
4. од 60 до 100 m² 21,00 КМ 
5. преко 100 m² 30,00 КМ 

 

 
 
2. ГРУПА 
Р.Б. Категорија правних лица 

1. Кројачке радње-бутици 
2. Ауто праонице 
3. Јавне библиотеке 
4. Радио станице 
5. Љекарске ординације 
6. Банке 
7. РТВ механичар 
8. Фризерски салони 
9. Сластичарнице 
10. Графичке радње 
11. Кладионице 
12. Осигуравајуће куће 
13. Оптичарске радње 
14. Књижаре 

 
ЦИЈЕНЕ 2. ГРУПЕ 
 
Р.Б. Квадратура простора Цијена 

1. до 20 m² 24,00 КМ 
2. од 20 до 60 m² 26,00 КМ 
3. од 60 до 80 m² 30,00 КМ 
4. од 80 до 100 m² 36,00 КМ 
5. преко 100 m² 40,00 КМ 
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3. ГРУПА 
Р.Б. Категорија правних лица 

1. Продавница мјешовите робе 
2. Пољопривредне апотеке 
3. Лимарске радње 
4. Браварске радње 
5. Столарске радње 
6. Аутомеханичарске радње 
7. Стакларске радње 
8. Погребне радње 
9. Апотеке 
10. Продавнице аутодијелова, 

електроматеријала, бијеле технике, 
пластике и сл. 

11. Кафићи, кафане угоститељски 
објекти 

12. Вулканизери 
13. Пиљарнице 
14. Меснице 
15. Дисконти 
16. Ресторани друштвене исхране 
17. Јавне установе 
18. Бензинске пумпе 
19. Магацински простори 
20. Трговински продајни центри 
21. Аутоотпади и други отпади 
22. Салони намјештаја 
23. Сокаре-приватна производња 
24. Складишта-разна 
25. Рибарнице 
26. Комисиони-гвожђаре 

 
ЦИЈЕНЕ 3. ГРУПЕ 
Р.Б. Квадратура простора Цијена 

1. до 20 m² 30,00 КМ 
2. од 20 до 60 m² 36,00 КМ 
3. од 60 до 100 m² 42,00 КМ 
4. од 100 до 200 m² 70,00 КМ 
5. од 200 до 300 m² 90,00 КМ 
6. преко 300 m² 100,00 КМ 

 
 
НАПОМЕНА: Новоотворене радње 
(услужне, занатске и сл.), као и друге 
дјелатности биће сврстане у сродну групу 
овог цјеновника. У цијене није урачунат 
ПДВ. 
 

АД „КОМУНАЛАЦ МОДРИЧА“ МОДРИЧА 
Број: 05/4-332/2021 
Датум: 31.12.2021. годину 

5. 
На основу члана 18. став (2) Закона о 

систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 68/07, 109/12, 
44/16), члана 6. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 41/03) и члана 37. став (2) 
тачка 2) Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', број 
5/17), Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.3.2022. 
године, донијела је   
 

О Д Л У К У 
о поништењу дијела Поновног Јавног 

конкурса за избор и именовање директора 
у јавним установама чији је оснивач 

Скупштина општине Модрича 
 

Члан 1. 
 
   Поништава се дио Поновног Јавнoг 
конкурса за избор и именовање директора у 
јавним установама чији је оснивач 
Скупштина општине Модрича бр. 01-022-
257-1/21 од 22.12.2021. године, у члану 1. 
тачка 2. директор ЈУ Центар за социјални 
рад Модрича и у члану 4. став (2) тачка 2) 
Посебни услови за директора ЈУ Центар за 
социјални рад Модрича.  
 

Члан 2. 
 

Поништење дијела Јавног конкурса за 
именовање директора у јавним установама 
чији је оснивач Скупштина општине 
Модрича објавиће се у ''Службеном гласнику 
Републике Српске'' и дневном листу ''Глас 
Српске“.    
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објаве   у   ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-42/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 



Страна - 6  Број 3.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА   петак,  01. април 2022. 
 
6. 

На основу члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07, 109/12, 
44/16), члана 6. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 41/03) и члана 37. став (2) 
тачка 2) Статута општине Модрича 
(''Службени гласник општине Модрича'', број 
5/17), Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.3.2022. 
године, донијела је   
 

О Д Л У К У 
о поновном расписивању Јавног конкурса 

за избор и именовање директора Јавне 
установе Центар за социјални рад 

Модрича 
                                           

Члан 1. 
  
   Скупштина општине Модрича поново 
расписује Јавни конкурс за избор и 
именовање директора Јавне установе Центар 
за социјални рад Модрича (у даљем тексту: 
конкурс).  
 

Члан 2. 
 
 Директор јавне установе из члана 1. 
ове одлуке, именује се на период од четири 
(4) године, са могућношћу поновног 
именовања.  
 

Члан 3. 
 
   Општи услови које кандидат мора 
испуњавати:     
  1.   да је држављанин Републике 
Српске, односно БиХ,    
2.   да је старији од 18 година,    
3. да није отпуштен из државне службе на 
било којем нивоу у Босни и Херцеговини 
(било на нивоу државе или ентитета) као 
резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у Републици Српској у периоду 
од три године прије дана објављивања 
упражњене позиције,    
4. да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кажњива дјела која га чине 

неподобним за обављање послова на 
упражњеном мјесту,     
5. да се на њега не односи члан IX став 1. 
Устава Босне и Херцеговине. 
   

Члан 4. 
 
   (1) Посебни услови које кандидат 
мора испуњавати су:       
- висока стручна спрема, дипломирани 
социјални радник, дипломирани правник, 
дипломирани психолог, дипломирани 
социолог, менаџер социјалне политике и 
социјалне заштите, дипломирани педагог, 
дипломирани специјални педагог и 
дипломирани дефектолог (дипломирани 
специјални едукатор и рехабилитатор), 
дипломирани економиста, најмање пет 
година радног искуства у струци,  положен 
стручни испит за рад у органима управе. 
 

Члан 5. 
 

(1) Поновни Јавни конкурс за избор и 
именовање директора ЈУ Центар за 
социјални рад Модрича објавиће се у 
''Службеном гласнику Републике Српске'' и 
дневном листу ''Глас Српске“.    

(2) Рок за подношење пријавa на 
поновни конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 
дана од дана посљедњег објављивања 
конкурса у једном од јавних гласила из става 
(1) овог члана.   
  

Члан 6. 
 

Поступак спровођења конкурса, 
укључујући преглед приспјелих пријава, 
интервју, подношења писаног извјештаја, 
утврђивање ранг-листе и предлагање 
кандидата, у складу са законом извршиће 
комисија за избор коју ће именовати 
Начелник општине у року од седам (7) дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 7. 
 

Комисија за избор има пет (5) чланова 
од којих су три (3) члана службеници 
Општинске управе, а два (2) члана су спољни 
сарадници са утврђене листе стручњака.  
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Члан 8. 
 

Директора именује Скупштина 
општине Модрича након спроведеног јавног 
конкурса.  
 

Члан 9. 
За све што није дефинисано овом 

одлуком примјењиваће се одредбе 
одговарајућих законских и подзаконских 
прописа.  
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објаве   у   ''Службеном  
гласнику општине Модрича''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-43/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
7. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 55. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници, 
одржаној дана 31.3.2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пријемну 

канцеларију и информисање 
 

1. Дамир Стојановић, дипл. професор 
географије, разрјешава се вршиоца дужности 
начелника Одјељења за пријемну 
канцеларију и информисање, због истека 
времена на које је именован.  
 

2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у «Службеном 
гласнику општине Модрича». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:     01-111-43/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 

 
8. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 50. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16), члана 37. став (2) тачка 23) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича'', број 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници, 
одржаној дана 31.3.2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o именовању начелника Одјељења за 
пријемну канеларију и информисање 

 
                                        

1. Дамир Стојановић, дипл. професор 
географије из Модриче, именује се за 
начелника Одјељења за пријемну 
канцеларију и информисање.  
   

2. Начелник Одјељења за пријемну 
канеларију и информисање именује се на 
вријеме трајања мандата сазива Скупштине 
општине Модрича који га је именовао. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-44/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        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, 
44/16) и члана 37. став (2) тачка 34) Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници 
одржаној дана 31.3.2022. године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе 
Дом здравља Модрича 

 
 1. Александра Божић, дипл. 
економиста из Модриче, разрјешава се 
вршиоца дужности директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Модрича 
због истека времена на које је именована. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-41/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 
10. 
 На основу члана 18. става 2. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 68/07, 109/12, 
44/16), члана 73. став 2. Закона о 
здравственој заштити (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 106/09, 44/15), 
члана 12. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 
41/03), члана 37. став (2) тачка 34) Статута 
општине Модрича (''Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници 
одржаној дана 31.3.2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Модрича 
 

1. Александра Божић, дипл. 
економиста из Модриче, именује се за 
директора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Модрича на период од четири (4) 
године.   

2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-42/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 

11. 
На основу члана 16. ставови (1) и (6) 

Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 88. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 37/12, 90/16), члана 
37. став (2) тачка 34) Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17), Скупштина општине 
Модрича на 13. редовној сједници одржаној  
дана 31.3.2022. године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора 
Јавне установе  Центар за социјални рад 

Модрича 
  

1.Надежда Милошевић, професор 
разредне наставе из Модриче, именује се за 
члана Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Модрича, на период 
од 4 (четири) године.  
 
  2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-47/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
12. 

На основу члана 16. ставови (1) и (6) 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12, 44/16), члана 37.став (2) тачка 34) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној  дана 31.3.2022. 
године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе 
„Развојна агенција општине Модрича“ 

Модрича 
  

1. Разрјешавају се вршиоци дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе 
„Развојна агенција општине Модрича“ 



Петак, 01. април 2022.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА   Број 3.   Страна - 9 
 
Модрича, због истека времена на које су 
именовани: 
  
1.1.  Зоран Чупељић,   
1.2.  Петар Стојановић.    
   

2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-45/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
13. 

На основу члана 16. ставови (1) и (6) 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12, 44/16), члана 37. став (2) тачка 34) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној  дана 31.3.2022. 
године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 
Јавне установе  „Развојна агенција 

општине Модрича“ Модрича 
  

1. За члановe Управног одбора Јавне 
установе „Развојна агенција општине 
Модрича“ Модрича, на период од 4 (четири) 
године, именују се:  
 
1.1.  Зоран Чупељић, дипл.правник из 
Модриче,    
1.2.  Петар Стојановић, bachelor пословне 
информатике из Модриче.  
  
  2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-48/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
14. 

На основу члана 16. ставови (1) и (6) 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12, 44/16), члана 37. став (2) тачка 34) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној  дана 31.3.2022. 
године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршилаца дужности 
чланова Управног одбора Јавне установе 

Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича 

  
1. Разрјешавају се вршиоци дужности 

чланова Управног одбора Јавне установе 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича, због истека времена на које су 
именовани:  
 
 1.1. Татјана Трипуновић,      
 1.2. Синиша Васиљевић.    
  

2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-46/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
15. 
 На основу члана 16. ставови (1) и (6) 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 37. став (2) тачка 34) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној  дана 31.3.2022. 
године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора 

Јавне установе Туристичка организација  
„Модрича“ Модрича 

  
1. За чланове Управног одбора Јавне 
установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича, на период од 4 
(четири) године, именују се: 
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 1.1.  Виолета Видовић, дипломирани 
правник из Модриче,   
 1.2.  Драган Предојевић, дипломирани 
правник из Модриче. 
  

2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-49/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
16. 

На основу члана 37. став (2) тачка 23) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана  31.3.2022. 
године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Савјета за спорт 

 
 

1. Душко Гајић, разрјешава се 
дужности члана Савјета за спорт Скупштине 
општине Модрича мандатног сазива 2020-
2024. године. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у "Службеном 
гласнику општине Модрича". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-50/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
17. 

На основу члана 37. став (2) тачка 23) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана  31.3.2022. 
године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Савјета за спорт 

 
1. Дијана Станојевић, именује се за 

члана Савјета за спорт Скупштине општине 
Модрича мандатног сазива 2020-2024. 
године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у "Службеном 
гласнику општине Модрича". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-51/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
18. 
 На основу члана 39. став (1) тачка 37) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“,  број: 97/16, 
36/19, 61/21) и члана 37. став (2) тачка 41) 
Статута општине Модрича (Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној 31.3.2022. 
године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Координационог тима за 

припрему и праћење Плана 
имплементације и извјештавање о 

реализацији Стратегије развоја општине 
Модрича 2017-2026. година 

  
I 

 
 У складу са Методологијом за 
интегрисано планирање локалног развоја 
(МиПРО), именује се Координациони тим за 
припрему и праћење Плана имплементације 
и извјештавање о реализацији Стратегије 
развоја општине Модрича 2017-2026. година 
(у даљем тексту: Координациони тим), у 
саставу: 
1. Бојана Курешевић, начелник 
Одјељења за приведу и друштвене 
дјелатности, координатор, 
2. Александар Петровић, савјетник 
Начелника општине,  замјеник 
координатора, 
3. Срђан Јовановић,  начелник Одјељења 
за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију, Општинска управа, 
члан, 
4. Ружица Мишић, начелник Одјељења 
за финансије,   Општинска управа, члан, 
5. Ивана Мијанић, шеф Одсјека за ЛЕР и 
европске интеграције, Општинска управа, 
члан, 
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6. Дарко Пурић, Стручна служба 
Скупштине општине, Општинска управа, 
члан, 
7. Јово Тешић, Одјељење за просторно 
уређење, стамбено комуналне послове и 
екологију,  Општинска управа, члан, 
8. Дејан Лазаревић, директор ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“, члан, 
9. Сњежана Вујић, директор ЈУ 
„Развојна агенција општина Модрича“, члан, 
10. Велибор Цвијић, директор ЈП 
„Српски културни центар“ ДОО Модрича, 
члан, 
11. Дејан Стојановић, директор ЈУ 
„Културно-спортски центар“ Модрича, члан, 
12. Митар Кршић, директор ОШ „Свети 
Сава“ Модрича, члан, 
13. Зорица Васиљевић, директор ОШ 
„Сутјеска“ Модрича, члан, 
14. Новка Марковић, директор СШЦ 
„Јован Цвијић“ Модрича, члан, 
15. Живко Лазић, директор АД „Водовод 
и канализација-Модрича“ Модрича, члан, 
16. Слободан Јовановић директор АД 
„Комуналац-Модрича“ Модрича, члан, 
17. Јелена Антић, Дневни центар за дјецу 
са посебним потребама, члан, 
18. Ристо Кузмановић, предсједник 
ОУПП „Модричка Поља“, члан, 
19. Гордана Видовић, УГ „Будућност“ 
Модрича, члан, 
20. Горан Јовићевић, „Тесла“ ДОО 
Модрича, члан, 
21. Давор Каралић, „Optima power“ ДОО 
Модрича, члан. 
 

Координациони тим у оквиру свог 
састава образује уже радне тимове за 
праћење имплементације Плана 
имплементације локалног економског 
развоја, Плана друштвеног развоја и Плана 
заштите животне средине, као и посебних 
дијелова Стратегије развоја општине 
Модрича. 
 

II 
 

Координациони тим координира 
послове на праћењу имплементације 
Стратегије развоја општине Модрича 2017-
2026. године, врши анализу и вредновање 
процеса имплементације Стратегије, 

организује припрему и разматра извјештаје 
на годишњем нивоу, односно у краћим 
периодима, у складу са Стратегијом развоја 
и актима органа Општинске управе. 

Вредновање ће се заснивати на 
подацима и информацијама које прикупља и 
систематизује Одсјек за локални економски 
развој и европске интеграције, а који је 
надлежан за послове управљања развојем, а 
треба да садрже: 
- податке и информације потребне за 
разраду индикатора и одговорности за 
њихово прикупљање; 
- систематизацију полазних података на 
основу података и информација доступних у 
 социо- економској анализи, те прикупљање 
недостајућих података; 
- податке прикупљене у захтијеваним 
интервалима (квартално, полугодишње итд.); 
- анализу резултата и процјену 
података у односу на постављене циљеве и 
индикаторе; 
- процес ажурирања базе података која 
ће омогућити системско допуњавање 
података. 

Праћење треба бити усклађено са 
циклусом припреме полугодишњих и 
годишњих извјештаја од стране 
одговарајућих статистичких и других 
институција.  

Координациони тим врши анализу 
процеса имплементације и евалуације 
Стратегије развоја општине Модрича 2017-
2026. година и доставља Начелнику 
општине. 
 

III 
 

Стручне, административне и техничке 
послове за потребе Координационог тима 
обавља Одсјек за локални економски развој 
и европске интеграције. 
 

IV 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-111-52/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 



Страна - 12  Број 3.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА   петак,  01. април 2022. 
 
19. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извода из записника са 12. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници 
одржаној дана 31.03.2022. године, донијела 
је   
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извода из записника са 12. 

редовне сједнице  
Скупштине општине Модрича 

 
 1. Усваја се Извод из записника са 12. 
редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-36/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
20. 

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, Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници 
одржаној дана 31.03.2022. године, донијела 
је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о реализацији 
закључака, иницијатива, приједлога и 

питања, клубова одборника, одборничких 
група и одборника Скупштине општине 

Модрича 
  
 1. Усваја се Информација о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-37/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
21. 
 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Начелника општине за 
2021. годину, Скупштина општине Модрича 
на 13. редовној сједници одржаној дана 
31.03.2022. године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Начелника 

општине за 2021. годину 
 
 1. Усваја се Извјештај о раду 
Начелника општине за 2021. годину. 
Предметни извјештај је садржајан, темељит 
и са оствареним значајним резултатима у 
раду. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-44/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
22. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о реализацији Програма 
капиталних улагања у 2021. години, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о реализацији 

Програма капиталних  
улагања у 2021. години 

 
 1. Усваја се Извјештаја о реализацији 
Програма капиталних улагања у 2021. 
години. 
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 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-45/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 
23. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Плана капиталних инвестиција општине 
Модрича за период 2022-2024. година, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Плана капиталних 

инвестиција општине Модрича  
за период 2022-2024. година 

 
 1. Усваја се План капиталних 
инвестиција општине Модрича за период 
2022-2024. година. 
 
 2. На основу приједлога предлагача у 
Плану капиталних инвестиција на страни 4. 
након тачке 67. додају се нове тачке: 

68. Надзорне камере на подручју 
општине Модрича, 
69.Припремна истраживања, копање и 
пуштање у рад артешког бунара у МЗ 
Ботајица, 
70. Израда техничке документације за 

основну школу у Дугом Пољу. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-46/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 
 
 

П Л А Н 
капиталних инвестиција општине 

Модрича за период  2022 - 2024. година 
  

Планирање и финансирање 
капиталних пројеката je jедна од значајнијих 
активности које јединице локалне 
самоуправе редовно предузимају.  Ови 
пројекти апсорбују већи дио средстава 
којима локална заједница располаже и 
планирање трошкова капиталних улагања је 
претпоставка одрживог приступа планирању 
буџета, те адекватној пројекцији будућих 
потреба на нивоу локалне заједнице.  

Током претходне године општина 
Модрича је проводила бројне активности на 
рјешавању идентификованих развојних 
проблема и на утврђивању приоритетних 
пројеката, чиме би се створиле претпоставке 
за покретање локалних потенцијала и 
унапређење пословне климе привлачењем 
инвестиција, повећањем броја запослених, 
приоритетно у производном сектору.  
 У складу са наведеним општина 
Модрича је у претходној години приступила 
програму сертификације  повољног 
пословног окружења у Југоисточној Европи 
(BFC SEE програм) у циљу унапређења 
квалитета услуга и информација које 
јединице локалне самоуправе пружају 
привредницима и страним инвеститорима. 
Такође, у процесу је и ревизија Стратегије 
развоја општине Модрича за период 2017  – 
2026. година  којом ће се одредити 
стратешки правци развоја у наредном 
седмогодишњем периоду,  а у чијој ће 
имплементацији значајан фактор бити 
реализација капиталних инвестиција. 
 Опредјељење локалне заједнице је, да 
у складу са важећим стратешким плановима,  
приоритет буде реализација пројеката у 
области комуналне, саобраћајне и пословне 
инфраструктуре као и других пројеката који 
ће дати допринос даљем унапређењу локалне 
привреде и равномјерном развоју локалне 
заједнице. Сходно томе наставиће се и 
реализација започетих пројеката из 
претходног планског периода.  
 Овим Планом, усаглашеним са 
стратешким документима општине, одређују 
се главне смјернице инвестиционог развоја 
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општине Модрича за период 2022 - 2024. 
година. 
 План капиталних инвестиција за 
период  2022 - 2024. година обухвата 
пројекте укупне вриједности 6.701,829,00 
КМ. Предложени пројекти су из различитих 
области инвестирања -  привреда, комунална 
инфраструктура, образовање, спорт и др.  
  У области привреде у планском 
периоду 2022-2024. година, фокус је на 
формирању пословне зоне, куповини 
земљишта и њеног инфраструктурног 
опремања. Пројекти из области привреде 
имају за циљ креирање повољног пословног 
окружења, стварање претпоставки за 
отварање нових радних мјеста и привлачење 
инвестиција, те раст животног стандарда у 
локалној заједници.  
 Водоснабдијевање како у урбаном 
тако и у руралном подручју представља 
један од приоритета који има за циљ 
квалитетно  и континуирано снабдијевања 
водом на подручју локалне заједнице. Због 
значајних средстава неопходних за 
реализацију пројеката из области 
водоснабдијевања, планирано је да средства 
буду обезбјеђења из редовних буџетских 
средстава, кредитних средстава и других 
извора финансирања.  

Општина улаже значајна средства у 
саобраћајну инфраструктуру. Поред  
средстава планираних сваке године у буџету 
за редовно одржавање, реконструкцију и 
инвестиционо одржавање локалних и 
некатегорисаних путева, у складу са овим 
планом  планирају се и значајна средства за 
изградњу и модренизацију саобраћајница на 
подручју општине Модрича. 
 Међу пројектима уврштеним у овај 
план посебно треба истаћи кружну 
раскрсницу на  споју  Светосавске улице  и  
Улице Доситеја Обрадовића код маркета  
„Фортуна“ . 
 Пројекти у  области образовања, 
спорта ,културе и друштвених садржаја  
представљају значајне капиталне пројекте 
општине Модрича.  
 Као приоритетни пројекат овог плана 
, чија укупна  вриједност чини значајан дио  
планираних средстава за улагање у 
капиталне инвестиције у планском периоду,  
је затворени базен  са пратећим садржајем. 

Ради се о капиталном пројекту чија се  
реализација планира фазно и  ријетко се 
завршава у току једне буџетске године. Прва 
фаза изградње затвореног базена је 
завршена, а  планом  су предвиђена  средства  
за  коначну реализацију пројекта изградње 
затвореног базена у Модричи. 
 Осим затвореног базена,  капитални 
пројекти  из ових  области  су изградња 
фискултурне сале у  школи у Врањаку као и 
изградња спортске дворане  у Скугрићу.   
 У овој области, у планском периоду,  
планирана је изградња /реконструкција 
објеката како би се реализовале потребе 
становништва за различитим садржајима на 
подручју општине (друштвени домови, 
канцеларије мјесних заједница и сл.).    
   Поред наведеног планирани су и 
пројекти који се односе на унапређење рада 
општинске управе а у сврху ефикаснијег 
рада и бољег пружања услуга грађанима. 
   

Укупна средства која су планирана за 
реализацију Плана  капиталних инвестиција  
у периоду  2022-2024. године износе 
6.701,829,00 KM  подјељена су у двије групе 
: 
 
1. Издаци за изградњу и 
реконструкцију зграда и 
објеката  

6.250,000,00 КМ 

2. Издаци за изградњу 
зграда и објеката – ЛЕД 
расвјета 

451.829,00 КМ 

Укупан капитални 
буџет: 

6.701,829,00 КМ 

 
1. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 
 

Набавка грађевинских објеката 
планирана је у износу од 6.250,000,00 КМ из 
кредитних  и властитих средстава општине 
Модрича, али ће се планиране инвестиције 
овим Планом финансирати и из средстава 
грађана и министарстава. 
 

1. Изградња објекта затвореног базена 
са пратећим садржајем (II фаза), 

2. Набавка земљишта за формирање 
Пословне зоне, 
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3. Набавка земљишта и објеката за 
Ватрогасни дом, 

4. Реконструкција и санација објеката у 
власништву општине Модрича 
(зграда за инспекције, котловница у 
спортској дворани, станова у 
власништву општине Модрича, 
уређење градског гробља , паркинга и 
прилазних путева), 

5. Санација моста у МЗ Бабешница, 
6. Санација пута према Ђеришту у МЗ 

Бабешница, 
7. Припремна истраживања,копање и 

пуштање у рад артешког бунара у МЗ 
Борово Поље, 

8. Санација зграде мјесне заједнице у 
МЗ Борово Поље, 

9.  Санација асфалтираних путева у МЗ 
Ботајица, 

10.  Прекривање зграде мјесне заједнице 
у МЗ Врањак, 

11.  Асфалтирање дијела пута према 
гробљу у МЗ Врањак, 

12.  Асфалтирање пута према 
Стјепановићима у МЗ Врањак, 

13.  Припремна истраживања,копање и 
пуштање у рад артешког бунара у МЗ 
Врањак, 

14.  Асфалтирање Спасојевића пута у 
засеоку Ријека у МЗ Врањак 1, 

15.  Асфалтирање Јоксимовића пута у 
засеоку Сјеча у МЗ Врањак 1, 

16.  Асфалтирање у засеоку Брћани у МЗ 
Врањак 1, 

17.  Суфинансирање у изградњи школске 
сале у МЗ Врањак 1, 

18.  Прекривање школе у МЗ Врањак 1, 
19.  Асфалтирање пута Гаревачка црква-

Кладари у МЗ Гаревац, 
20.  Реконструкција дома културе у МЗ 

Добриња, 
21.  Завршетак асфалтирања улице код 

Бабића моста у МЗ Добриња, 
22.  Асфалтирање дијела улице 3 у МЗ 

Добриња, 
23.  Асфалтирање Томушиловића пута у 

МЗ Дуго Поље, 

24.  Изградња моста преко Љубиоче у 
МЗ Дуго Поље, 

25.  Припремна истраживања,копање и 
пуштање у рад артешког бунара у МЗ 
Дуго Поље, 

26.  Реконструкција дома културе у МЗ 
Дуго Поље, 

27.  Припремна истраживања,копање и 
пуштање у рад артешког бунара у МЗ 
Копривна, 

28.  Реконструкција дома културе у МЗ 
Копривна, 

29.  Асфалтирање Јевтића пут у засеоку 
Велика Ријека , МЗ Копривна, 

30.  Асфалтирање Кнежевића пут засеок 
Велика Ријека у МЗ Копривна, 

31.  Асфалтирање Дамјановића пут у МЗ 
Копривна, 

32.  Припремна истраживања,копање и 
пуштање у рад артешког бунара у МЗ 
Копривнска Требава, 

33.  Прекривање основне школе у МЗ 
Копривнска Требава, 

34.  Асфалтирање пута према 
Марјановићима  у МЗ Кладари 
Горњи, 

35.  Асфалтирање пута према 
Филиповићима у МЗ Кладари Горњи, 

36.  Санација пута према Дугој Њиви у 
МЗ Крчевљани, 

37.  Припремна истраживања,копање и 
пуштање у рад артешког бунара у МЗ 
Крчевљани, 

38.  Суфинансирање у изградњи 
водовода у МЗ Милошевац, 

39.  Асфалтирање пута кроз центар 
мјесне заједнице Милошевац, 

40.  Суфинансирање у реконструкцији 
дома културе у МЗ Милошевац, 

41.  Реконструкција дијела градског 
парка у МЗ Модрича 1, 

42.   Реконструкција објекта Српског 
културног центра у МЗ Модрича 1, 

43.  Асфалтирање дијела Улице Војводе 
Синђелића у МЗ Модрича 1, 

44.  Изградња паркинга на Тргу Јована 
Рашковића у МЗ Модрича 1, 
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45.  Изградња кружне раскрснице код 
Фортуне у МЗ Модрича 1, 

46.   Изградња дјечијег игралишта код 
шумарије у МЗ Модрича 1, 

47.  Изградња паркинга и аутобуског 
стајалишта код ЈУ ОШ „Сутјеска“ у 
МЗ Модрича 1, 

48.  Изградња пасареле за пјешачки 
прелаз код ЈУ ОШ „ Свети Сава“ у 
МЗ Модрича 2, 

49.  Асфалтирање дијела Улице Хасана 
Кикића у МЗ Модрича 2, 

50.  Изградња паркинга код НЛБ банке у 
МЗ Модрича 2, 

51.  Изградња спортског терена на 
укрштању Улице Јована Дучића и 
Улице Гаврила Принципа у МЗ 
Модрича 2, 

52.  Асфалтирање крака Берлинске улице 
у МЗ Модрича 3, 

53.  Асфалтирање Улице Јанка 
Веселиновића у МЗ Модрича 3, 

54.   Асфалтирање Улице Царице 
Милице у МЗ Модрича 4, 

55.  Суфинансирање у изградњи 
стадиона у МЗ Модрича 4, 

56.  Асфалтирање дијела Бањалучке 
улице у МЗ Модрича 4, 

57.  Завршетак радова на проширењу 
пружног прелаза у МЗ Модрича 5, 

58.  Асфалтирање Улице Св. Николе у 
МЗ Модрича 5, 

59.  Асфалтирање Улице Шумадијске у 
МЗ Модрича 5, 

60.  Асфалтирање попречне улице која 
спаја Улицу Св. Тројице и Улицу 
Св.Василија Острошког  и рјешавање 
канализационе мреже  на поменутој 
локацији у МЗ Модрича 5, 

61.   Извођење завршних радова на 
изградњи спортске дворане у МЗ 
Скугрић, 

62.   Асфалтирање Ђурића пута у МЗ 
Скугрић, 

63.  Асфалтирање Божића пута у МЗ 
Скугрић, 

64.   Набавка земљишта за гробље у 
Скугрићу и Ждребану у МЗ Скугрић, 

65.  Завршетак радова на дому у 
Ждребану у МЗ Скугрић, 

66.   Асфалтирање паркинга испред бање 
и основне школе у МЗ Толиса, 

67.   Суфинансирање у пројектима 
Федералноог  министарства  
расељених лица и избјеглица у 
мјесним заједницама  Модрича 1,   
Модрича 2 ,  Модрича 3,   Таревци ,   
Кладари Доњи,  Чардак и   Гаревац, 

68. Надзорне камере на подручју 
општине Модрича, 

69. Припремна истраживања, копање и 
пуштање у рад артешког бунара у МЗ 
Ботајица, 

70. Израда техничке документације за 
основну школу у Дугом Пољу. 
 

2.  ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 
ЛЕД расвјета 

 
 План капиталних инвестиција је 
усклађен са редовним буџетским средствима, 
планираним и пројектованим, као и 
процјеном очекиване динамике финансирања 
капиталних пројеката путем других извора 
финансирања.  

Кориштење средстава за капитална 
улагања може се вршити уз сагласност 
Начелника општине након провођења 
процедуре пописаних Законом о јавним 
набавкама БиХ. 

План  капиталних инвестиција ће 
бити ажуриран на годишњем нивоу, а његово 
провођење у надлежности је свих 
организационих једница општинске управе 
односно оних организационих јединица које  
су предлагачи и носиоци имплементације 
предложених пројеката.  
 

На основу напријед  наведеног, 
Начелник општине предлаже следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. С обзиром да су у процесу  израде 

Плана мјесне заједнице  предложиле велики 
број инфраструктурних пројеката чија 
процијењена вриједност увелико 
превазилази расположива средства и исти се 
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не могу реализовати у траженом обиму, у 
случају  позитивних економских промјена  и 
обезбјеђивања средстава из других 
доступних извора и модела финансирања, 
приступиће се реализацији и осталих 
предложених пројеката, по приоритетима. 

2. Уколико се обезбиједе додатна 
средства за реализацију Плана (грантови, 
донације и сл.) а  мјештани не  обезбиједе  50 
% средстава за пројекте из Плана,  
Скупштина општине је сагласна да Начелник 
општине изврши преусмјеравање средстава 
за инфраструктурне активности које ће бити 
потпуно извјесне за реализацију. О 
извршеним преусмјеравањима Начелник 
општине ће обавијестити Скупштину 
општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-46-1/22           ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
24. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Годишњег Плана реализације Стратегије 
развоја општине Модрича 2017-2026. година 
у 2022. години, Скупштина општине 
Модрича на 13. редовној сједници одржаној 
дана 31.03.2022. године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Годишњег Плана реализације 

Стратегије развоја општине Модрича 
2017-2026. година у 2022. години 

 
 1. Усваја се Годишњи План 
реализације Стратегије развоја општине 
Модрича 2017-2026. година у 2022. години. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-47/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 

25. 
На основу члана 37. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Јавне здравствене 
установе „Апотека“ Модрича за 2021. 
годину, Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Јавне 

здравствене установе  
„Апотека“ Модрича за 2021. годину 

 
 1. Усваја се Извјештај о раду Јавне 
здравствене установе „Апотека“ Модрича за 
2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-48/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
26. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Јавне установе „Центар за 
социјални рад“ Модрича за 2021. годину, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Јавне 
установе „Центар за социјални рад“  

Модрича за 2021. годину 
 
 1. Усваја се Извјештаја о раду Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ Модрича 
за 2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-49/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
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27. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Јавног предузећа „Српски 
културни центар“ Модрича за 2021. годину, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Јавног 
предузећа „Српски културни центар“ 

Модрича за 2021. годину 
 
 1. Усваја се Извјештај о раду Јавног 
предузећа „Српски културни центар“ 
Модрича за 2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-50/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
28. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Јавне установе „Културно 
спортски центар“ Модрича за 2021. годину, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Јавне 

установе „Културно спортски центар“ 
Модрича за 2021. годину 

 
 1. Усваја се Извјештај о раду Јавне 
установе „Културно спортски центар“ 
Модрича за 2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-51/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 

29. 
На основу члана 37. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Јавне установе „Развојна 
агенција општине Модрича“ за 2021. годину, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Јавне 

установе „Развојна агенција општине 
Модрича“ за 2021. годину 

 
 1. Усваја се Извјештај о раду Јавне 
установе „Развојна агенција општине 
Модрича“ за 2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-52/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
30. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Територијалне ватрогасне 
јединице Модрича за 2021. годину, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду 

Територијалне ватрогасне јединице  
Модрича за 2021. годину 

 
 1. Усваја се Извјештај о раду 
Територијалне ватрогасне јединице Модрича 
за 2021. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-53/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
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31. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду Јавне установе Туристичка 
организација „Модрича“ Модрича за 2021. 
годину, Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Јавне 
установе Туристичка организација 

„Модрича“ Модрича за 2021. годину 
 
 1. Усваја се Извјештај о раду Јавне 
установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича за 2021. годину. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-54/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
32. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о реализацији локалног акционог 
плана за реинтеграцију БХ држављана који 
се враћају по основу споразума о реадмисији 
на подручју општине Модрича за период 
2019-2022. година у 2021. години, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о реализацији 

локалног акционог плана за 
реинтеграцију БХ држављана који се 

враћају по основу споразума о реадмисији 
на подручју општине Модрича за период 

2019-2022. година у 2021. години 
 
 1. Усваја се Извјештај о реализацији 
локалног акционог плана за реинтеграцију 
БХ држављана који се враћају по основу 

споразума о реадмисији на подручју 
општине Модрича за период 2019-2022. 
година у 2021. години. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-55/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
33. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Информације о остваривању права бораца, 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида у 2021. години, са освртом на 
материјално издвајање општине Модрича, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о остваривању 

права бораца, породица погинулих бораца 
и ратних војних инвалида у 2021. години, 

са освртом на материјално издвајање 
општине Модрича 

 
 1. Усваја се Информација о 
остваривању права бораца, породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида 
у 2021. години, са освртом на материјално 
издвајање општине Модрича. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-56/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
34. 

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, Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници 
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одржаној дана 31.03.2022. године, донијела 
је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о стању насиља у 
породици на подручју општине Модрича 

 
 1. Усваја се Информације о стању 
насиља у породици на подручју општине 
Модрича. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-57/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 
35. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Информације о провођењу Протокола о 
поступању и сарадњи надлежних субјеката 
на заштити жртава насиља у породици, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о провођењу 

Протокола о поступању и сарадњи 
надлежних субјеката на заштити жртава 

насиља у породици 
 
 1. Усваја се Информација о 
провођењу Протокола о поступању и 
сарадњи надлежних субјеката на заштити 
жртава насиља у породици. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-58/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 

36. 
На основу члана 37. Статута општине 

Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Информације о утрошку намјенских 
средстава од накнаде по основу продаје 
шумских дрвних сортимената за 2021. 
годину, Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о утрошку 
намјенских средстава од накнаде по 

основу продаје шумских дрвних 
сортимената за 2021. годину 

 
 1. Усваја се Информација о утрошку 
намјенских средстава од накнаде по основу 
продаје шумских дрвних сортимената за 
2021. годину. 
 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-59/22              ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
37. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Плана утрошка намјенских средстава од 
накнаде по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2022. години, Скупштина 
општине Модрича на 13. редовној сједници 
одржаној дана 31.03.2022. године, донијела 
је   
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Плана утрошка намјенских 
средстава од накнаде по основу продаје 

шумских дрвних сортимената у 2022. 
години 

 
 1. Усваја се План утрошка намјенских 
средстава од накнаде по основу продаје 
шумских дрвних сортимената у 2022. 
години. 
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 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-60/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
38. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Плана активности помирења за период 2022-
2024. година са Платформом за мир, 
Скупштина општине Модрича на 13. 
редовној сједници одржаној дана 31.03.2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Плана активности помирења 

за период 2022-2024. година 
 са Платформом за мир 

 
 1. Усваја се План активности 
помирења за период 2022-2024. година са 
Платформом за мир. 
 
 2. Даје се овлаштење предсједнику 
Скупштине општине да потпише Платформу 
за мир. 
 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-61/22               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 

ПЛАТФОРМА ЗА МИР 
 

Ми, доле потписани, 
Поштујући политичко-правни 

поредак у Босни и Херцеговини (БиХ). 
Дубоко привржени изградњи и 

унапређењу мирног и праведног друштва. 
Свјесни важности успостављања и 

промоције мира у постконфликтним 
мултиетничким друштвима. 

Забринути због надмоћи 
супростављених културних наратива и 
искоришћавања разлика за историјске патње, 

што је допринијело нетолеранцији и насиљу 
у БиХ. 

Са забринутошћу посматрајући 
недостатак алтернативних или неутралних 
интерпретација историје и недостатак 
снажне демократске и партиципативне 
политичке културе. 

Жалећи због изостанка едукације о 
миру у подијељеном образовном систему 
БиХ, те маргинализацији оних који 
покушавају да сруше баријере неповјерења и 
страха. 

Афирмишући потребу да власти и 
појединци са свих нивоа и сегмената 
друштва - јавне институције, невладине 
организације, образовне и културне 
институције, спортска удружења, медији, 
вјерске заједнице, интелектуалци, млади, те 
рањиве и маргинализоване групе – учествују 
у изградњи интеркултуралног разумјевања, 
међуетничког повјерења, мира и ненасиља. 

Препознајући преданост појединаца и 
институција широм БиХ, који су храбро 
иницирали процес превазилажења 
посљедица протеклог рата и поновне 
изградње међусобног разумијевања, 
поштовања и повјерења. 

Охрабрени резултатима напора на 
изградњи мира и заједничким пројектима 
наведених појединаца и институција. 

Настојећи да постигнемо: 
- Свеобухватно заговарање процеса 

изградње мира и помирења, те 
њихово прихватање међу свим 
конститутивним и осталим народима, 
грађанима и вјерским заједницама у 
БиХ; 

- Међусобно повјерење, разумијевање и 
одговорност у свим друштвеним 
сферама; 

- Укључивање у процесе изградње 
мира свих оних који могу 
допринијети успостављању бољих 
друштвених услова и капацитета који 
ће побољшати стабилност, 
безбједност и мир; 

- Подизање свијести грађана и 
стварање културе дијалога у којој ће 
грађани моћи сазнати за постојање 
другачијих интерпретација 
друштвених односа и одговорности, 
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без утицаја штетних или идеологија 
подјеле; 

- Елиминисање комуникационих 
препрека међу доносиоцима одлука и 
активистима цивилног друштва, како 
би могли заједнички радити на 
изградњи дугорочних и одрживих 
мировних процеса; 

- Динамичније и брже укључивање 
власти у мировне активности 
цивилног друштва и невладиног 
сектора и обрнуто; 

- Идентификовање представника свих 
нивоа и сфера друштава - политичара, 
вјерских вођа, грађанских активиста, 
представника мањина, 
интелектуалаца, активиста у 
образовању, новинара, младих, 
жртава рата, маргинализованих група 
и других – који су спремни да 
преиначе своју склоност мировним 
настојањима у конкретне активности 
које афирмишу људска права и 
побољшавају међусобно повјерење, 
разумјевање и одговорност; 

- Препознавање појединачних и 
институционалних актера који теже 
да умање дистанцу међу народима и 
елеминишу предрасуде према 
„другима“, на тај начин култивишући 
друштвене ставове о међусобном 
разумијевању, међуетничком 
повјерењу и интеркултуралном 
развоју; 

- Прихватање ове платформе на 
државном, ентитеском, кантоналном 
и локалном нивоу; 

- Адаптацију ове платформе за 
регионалну и међународну јавност, 
ради увјеравања сусједних држава и 
регионалних и међународних 
организација у неопходност наставка 
подршке изградњи мира у БиХ; 
Афирмишући нашу увјереност да је 

мир, као људско право, највећа вриједност 
нашег друштва. 

Исказујући нашу увјереност у 
неопходност широке промоције и 
прихватања мира и мировних активности као 
јединог пута за превенцију поновног буђења 
конфликта и насиља. 

Наглашавајући да је наш заједнички 
циљ мир који ће бити инклузиван, те да 
нећемо бити задовољни само одсуством рата 
и насиља, него миром који ће градити 
слободу, правду, разумијевање и 
одговорност заштитом људских, 
националних и мањинских права. 

Прихватајући сопствену одговорност 
за стварање друштва у којем ће мир бити 
приоритет изнад свих осталих. 
Ријешени да наставимо да подржавамо већ 
постојеће напоре мировних активиста у БиХ, 
те препознајемо допринос мировних 
активиста нашем друштву. 

Заједно посвећени јавном заговарању 
мира и континуираног рада и образовања 
других о миру. 

Посвећени развијању демократске 
слободе, грађанског ангажмана и 
демократске политичке културе која 
охрабрује дебату, одбацује насиље и истиче 
ненасилне облике супростављања. 

Позивајући на ширење дебата о миру 
у медијима и на социјалним плаформама, 
како би оне постале дио свакодневног 
живота. 

Осуђујући све актере и заговораче 
насиља и насилних политика. 

Позивајући све доносиоце одлука и 
вође цивилног друштва широм земље и на 
различитим нивоима политичке структуре да 
истичу вриједност мира и активно учествују 
у изградњи стабилног и одрживог мира у 
БиХ. 

Подржавајући успостављање 
комитета чији ће чланови бити проминентне 
и јавне особе из различитих сфера 
(образовање, економија, вјера, доносиоци 
одлука, политика, култура, спорт итд.) које 
ће заговарати да сви грађани БиХ ову 
платформу прихвате као своју. 

Промовишући укључивање формалне 
и неформалне едукације за мир у јавним 
образовним установама. 

Исказујући преданост у раду с 
медијима, како би се проналазиле и 
промовисале најбоље мировне праксе, 
поруке, симболи и гестови. 

Позивајући на јавно представљање 
закључака и научених лекција релевантних 
научних истраживања усредсређених на 
пројекте изградње мира. 
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Позивајући на израду стратегије за 
одржив дуготрајни мир у Босни и 
Херцеговини, свеобухватни мировни оквир 
који ће трасирати пут за 
институционализацију процеса изградње 
повјерења и помирења у БиХ. 

Залажући се за идентификовање 
појединаца из судске и извршне власти који 
охрабрују мир, међуетничку сарадњу и 
разумијевање, а које поштују различите 
заједнице, како би могли допринијети изради 
и парламентарној ратификацији стратегије за 
одржив дуготрајни мир у БиХ. 

Позивајући начелнике општина и 
градова да отворе своја врата свим људима, 
те да промовишу политичку отвореност, 
толеранцију, дијалог, прихватање постојања 
другачијих наратива, те заговарање 
дуготрајног мира и помирења у свим 
локалним заједницама. 

Охрабрујући све људе у БиХ да 
учествују у формалној и неформалној 
едукацији о миру, изградњи вјештина за 
очување мира, те рјешавању конфликата на 
миран и ненасилан начин. 

Позивајући владин и невладин сектор 
у БиХ, те све грађане да доставе квалитетне 
приједлоге који ће побољшати ову почетну 
платформу, како би она могла прерасти у 
релевантан документ и стандард за мировни 
активизам у БиХ. 

У потпуности подржавамо садржај 
ове платформе и посвећујемо се остварвању 
наведених циљева. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     01-022-61-1/22           ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 
 

 
II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 
1. 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) 
Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник РС», број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 19. став (1) тачка 2) Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16),  и члана 68. став 1. алинеја 13) 
Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича» број 5/17), 
Начелник општине Модрича  д о н о с и 
 

О   Д   Л   У   К   У 
о давању сагласности на Одлуку о 

измјенама Статута Јавне предшколске 
установе „Наша радост“ Модрича 

    
I 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
измјенама Статута Јавне предшколске 
установе „Наша радост“ Модрича, бр. 01-
204/22 од 14.03.2022. године. 
 
 
 

 
II 

 
Одлуку о измјенама Статута је донио 

Управни одбор Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича на сједници 
одржаној 14.03.2022. године и исти је у 
складу са одредбама Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 79/15, 
63/20). 
 

III 
  

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     02-014-23/22                   НАЧЕЛНИК  
Датум: 22.03.2022.год        Јовица Радуловић с.р. 
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2. 
              На основу члана 59. став (1) тачка 
12) Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 19. став (1) тачка 4) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16),  и члана 68. став 1. алинеја 13) 
Статута општине Модрича («Службени 
гласник општине Модрича» број 5/17), 
Начелник општине Модрича  д о н о с и 
 

О   Д   Л   У   К   У 
о давању сагласности на Правилник о 
измјенама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематаизацији радних 
мјеста Јавне предшколске установе 

„Наша радост“ Модрича 
 

I 
 

Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Јавне предшколске установе „Наша 
радост“ Модрича, бр. 01-202/22 од 
14.03.2022. године. 
 

II 
 

Правилник је донио Управни одбор 
Јавне предшколске установе „Наша радост“ 
Модрича на сједници одржаној 14.03.2022. 
године, на основу одредби Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
79/15, 63/20) и члана 48. Статута Јавне 
предшколске установе „Наша радост“ 
Модрича. 
 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     02-014-24/22                   НАЧЕЛНИК  
Датум: 22.03.2022.год        Јовица Радуловић с.р. 
 
 
 

3. 
На основу члана 59. став 1. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 
97/16,36/19 и 61/21) и члана 68. став 1. тачка 
24. Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича бр 5/17), 
Начелник општине Модрича д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању Методологије  мјесних 

заједница  општине Модрича 
 
I 

 
Прихвата се  Методологија за 

унапређење и уједначавање рада мјесних 
заједница која обухвата процедуре и 
документацију коју ће у свом раду користити 
Савјети мјесних заједница на подручју 
општине Модрича.  
 

II 
 

Методологију за унапређење рада 
мјесних заједница чине следећи документи: 
1.  Пословник о раду Савјета мјесне 
заједнице, 
2.  Водич за рад Савјетa мјесних заједница, 
3.  Приручник за фацилитаторе у мјесним 
заједницама, 
4.  Документ за приказ Плана рада мјесних 
заједница са годишњим Програмом             
                   рада Савјета, 
5.  Документ о примопредају дужности 
Савјета, 
6.  Приручник  о прикупљању средстава и  
писање приједлога пројеката, 
7.  Приручник за управљање пријектним 
циклусом. 
 

III 
 

Овом Методологијом се 
стандардизује форма и обрасци за следеће 
активности које проводе савјети мјесних 
заједница: 
- Доношење пословника о раду Савјета 
мјесне заједнице; 
- Утврђивање приоритета и израда 
годишњег плана рада; 
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- Благовремено оглашавање  збора 
грађана, евидентирање учесника и вођење 
записника на збору; 
- Примопредаја дужности старог и 
новог Савјета Мјесне заједнице и 
- Извјештавање. 
 

IV 
 

Обавезују се мјесне заједнице на 
подручју општине Модрича да у свом раду 
примјењују Методологију из тачке II ове 
Одлуке. 
 

V 
 

За реализацију одлуке задужује се 
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и 
опште послове и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности. 
 

VI 
 

Саставни дио ове Одлуке чине 
документи из тачке II oвe Одлуке. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења a објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Модрича“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     02-014-20/22                   НАЧЕЛНИК  
Датум: 07.03.2022.год          Јовица Радуловић с.р. 
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