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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 
1.

На основу члана 39. став (2) тачкa 20) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 
и 61/21), чланова  11. и 37.  став (2) тачка 22) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 5/17) и 
чланова 6. и 10. Одлуке о општинским 
признањима и наградама („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 2/08) Скупштина 
општине Модрича на 15. редовној сједници 
одржаној дана 10.6.2022. године, донијела je   
  

О Д Л У К У 
о додјели општинских признања и награда 

за 2022. годину 
 

Члан 1. 
  

Поводом 28. јуна,  Дана општине 
Модрича, додјељују се општинска признања 
и награде за 2022. годину:   
  
I – ПОВЕЉА   
  Богдан Тодић, протојереј-ставрофор 
Српске православне цркве Модрича у 
пензији, за  постигнуте резултате и дати 
допринос у обнови и изградњи православних 
храмова и манастира на подручју општине 
Модрича, те духовну обнову и очување 

традиције српског народа на подручју 
општине Модрича.  
  
II – ПЛАКЕТА  
  1. Др Слободан Бурић, постхумно, за 
изузетан допринос у развоју здравствене 
заштите и лијечењу становништва са 
подручја општине Модрича;   

2. „Нoвопром“ ДОО Модрича, за  
изузетан допринос у развоју општине 
Модрича – за остварене врхунске резултате и 
успјехе у развоју привреде општине Модрича; 

3. Браћа Милинковић – Мирко 
Милинковић постхумно и Бошко 
Милинковић, за изузетан допринос у 
промоцији традиције и културе Мјесне 
заједнице Милошевац, општине Модрича, као 
и цијелог посавског подручја, 
  
III – ДИПЛОМА  
  1. Драгутин Игњатовић Гути, за 
изузетна остварења на пољу хуманитарног 
рада;  
  2. Породица Јанковић – Маринко 
Јанковић постхумно и Мирко Јанковић, за 
изузетан допринос у развоју општине 
Модрича у области пољопривреде - 
пчеларства;   
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3. Анђа Бошковић, за изузетна остварења у 
педагошком раду у области образовања;    
4. Гордана Јаћимовић , за изузетна остварења 
у области здравствене заштите становништва 
општине Модрича; 
5. Илија Ђурђевић, за изузетна остварења на 
пољу хуманитарног рада, добровољни 
давалац крви 118 пута; 
 
IV – НОВЧАНА НАГРАДА  

1. Саво Тешић, за значајна остварења у 
развоју пољопривредне производње; 

2. Ранко Ђурић, за значајна остварења 
у развоју пољопривредне производње; 

3.Јовица Стојић, за значајна остварења 
у развоју пољопривредне производње. 
  
V – ПОХВАЛА  
  1. Никола Симић, ученик шестог 
разреда ОШ „Свети Сава“ Модрича, за 
освојено треће мјесто на епархијском 
такмичењу и освојено осмо мјесто на 
републичком такмичењу из православне 
вјеронауке;   

2. Ружица Ђурић, ученица седмог 
разреда ОШ „Свети Сава“ Модрича, за 
освојено прво мјесто на регионалном 
такмичењу у физици (задњи ниво 
такмичења);  

3. Адријана Спасојевић, ученица 
седмог разреда ОШ „Свети Сава“ Модрича, 
за освојено прво мјесто на регионалном и 
десето мјесто на републичком такмичењу из 
српског језика; 

4. Екипа подмлатка Црвеног крста 
Модрича, за освојено прво мјесто на 
регионалном такмичењу из пружања прве 
помоћи;  
  5. Бане Веселиновић, ученик деветог 
разреда ОШ „Сутјеска“ Модрича, за освојено 
прво мјесто на регионалном и прво мјесто на 
републичком такмичењу из атлетике 
(дисциплина бацање кугле).   

6. Миљана Новаковић, ученица осмог 
разреда ОШ  „Сутјеска“ Модрича, за освојено 
друго мјесто на регионалном и десето мјесто 
на републичком такмичењу из физике;   

7. Мушка одбојкашка екипа ОШ 
„Сутјеска“, за освојено прво мјесто на 
регионалном такмичењу из одбојке; 

8. Андреј Вујић, ученик трећег разреда 
гимназије, СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича, за 
освојено прво мјесто на регионалном   и треће 

мјесто на републичком такмичењу из 
информатике, за освојено прво мјесто на 
М:тел-овом регионалном такмичењу које 
обухвата БиХ, Црну Гору и Србију, за 
мобилну апликацију „Дневник пчеларства“, 
за коју је добио и златну плакету на 24. 
међународној изложби „Иност младих 2022“; 

9. Мушка одбојкашка екипа СШЦ 
„Јован Цвијић“ Модрича, за освојено прво 
мјесто на регионалном такмичењу из одбојке 
и друго мјесто на републичком такмичењу 
Мале олимпијске игре Републике Српске; 
  10. Чланови рачунарске секције СШЦ 
„Јован Цвијић“ Модрича, за освојену 
диплому са златном плакетом на 24. 
међународној изложби „Иност младих 2022“ 
у Бањалуци, за израду „Инфопулта“.  
 

Члан 2. 
  Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објаве  у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 

Број:    01-022-83/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.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 
и 61/21), члана 348. став (4) Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 5/09, 
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 15. 
редовној сједници одржаној дана 10.6.2022. 
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: 2863/47 - површине 714 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. 397/905 - површине 714 
м2 уписано у з.к. уложак број: 6057 к.о. 
СП Модрича, право власиштва 
уписано у корист Општине Модрича 
са дијелом 1/1,  мијења се за  
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- к.ч. број: 10/67 - површине 1201 м2, 
уписано у посједовни лист број: 2048 
за к.о. Таревци, посјед Ђорђевић 
(Младен) Славољуба са дијелом 1/1,  
што по старом премјеру одговара к.ч. 
403/5 - површине 1201 м2 уписано у 
з.к. уложак број: 297 к.о. СП Таревци, 
право власиштва уписано у корист 
Ђорђевић (Младен) Славољуба 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 Ђорђевић 
Славољуб. 
 

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). 
 

Члан 4. 
          Непокретности поближе означене у 
члану 1. ове одлуке су исте вриједности и 
износе 12.610,50 КМ (словима: 
дванаестхиљада шестстотинаидесет и 50/100 
KM), што је одређено налазом и мишљењем  
вјештака грађевинско-архитектонске струке. 
 

Члан 5. 
          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 6. 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Модрича". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-85/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.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 
и 61/21), а у вези са чланом 348. став (3) тачка 
д) Закона о стварним правима ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 – Одлука 
Уставног суда Републике Српске, 107/19, 1/21 
- Одлука Уставног суда Републике Српске), 
чланa 37. став (2) тачка 13) Статута општине 
Модрича ("Службени гласник општине 
Модрича", број 5/17) и чланa 8. став (1) тачка 
д) Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/16), Скупштина 
општине Модрича на 15. редовној сједници 
одржаној дана 10.6.2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности путем непосредне 
погодбе ради комплетирања грађевинске 

честице 
 

Члан 1. 
Продајe се путем непосредне погодбе 

непокретност означена као к.ч. 3009/18  – 
површине 74 м² уписано у лист 
непокретности број: 109 за к.о. Модрича – 
право својине oпштине Модрича са дијелом 
1/1, ради комплетирања грађевинске честице, 
без уписаних терета. 
 

Члан 2. 
Непокретност из члана 1. ове одлуке 

продаје се Бошковић (Милан) Миленку из 
Модриче у складу са Стручним мишљењем 
израђеним од стране „Атриј“д.о.о. Добој број: 
СМ 69-05/22 АТ. 

 
Члан 3. 

Непокретност из  члана 1. ове одлуке 
продаје се по цијени од 1.488,14 КМ 
(словима:хиљадуичетиристотинеиосамдестио
сам и 14/100 КМ), што је одређено налазом и 
мишљењем  вјештака грађевинско-
архитектонске струке. 

Трошкове претварања 
пољопривредног у грађевинско земљиште и 
остале трошкове који се појаве у вези са 
реализацијом ове одлуке, сноси купац. 
 

Члан 4. 
Даје се сагласност Начелнику општине 

Модрича, да по основу ове одлуке и 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске закључи купопродајни уговор о 
продаји непокретности из члана 1. oве одлуке, 
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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:    01-022-86/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
4. 

На основу члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21), а у вези са чланом 348. став (3) тачка 
д) Закона о стварним правима ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 – Одлука 
Уставног суда Републике Српске, 107/19, 1/21 
- Одлука Уставног суда Републике Српске), 
чланa 37. став (2) тачка 13) Статута општине 
Модрича ("Службени гласник општине 
Модрича", број 5/17) и чланa 8. став (1) тачка 
д) Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 4/16), Скупштина 
општине Модрича на 15. редовној сједници 
одржаној дана 10.6.2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји непокретности путем непосредне 
погодбе ради комплетирања грађевинске 

честице 
 

Члан 1. 
Продајe се путем непосредне погодбе 

непокретност означена као к.ч. 3009/19 –
површине 42 м² уписано у лист 
непокретности број: 109 за к.о. Модрича – 
право својине oпштине Модрича са дијелом 
1/1, ради комплетирања грађевинске честице, 
без уписаних терета. 

 
Члан 2. 

Непокретност из члана 1. ове одлуке 
продаје се Бабић (Стојан) Стојану из 
Модриче у складу са Стручним мишљењем 
израђеним од стране „Атриј“ д.о.о. Добој 
број: СМ 70-05/22 АТ. 

 
 

Члан 3. 
Непокретност из  члана 1. ове одлуке 

продаје се по цијени од 844,62 КМ 
(словима:осамстотиначетрдесетичетири и 
62/100 КМ), што је одређено налазом и 
мишљењем  вјештака грађевинско-
архитектонске струке. 
          Трошкове претварања пољопривредног 
у грађевинско земљиште и остале трошкове 
који се појаве у вези са реализацијом ове 
одлуке, сноси купац. 
 

Члан 4. 
Даје се сагласност Начелнику општине 

Модрича, да по основу ове одлуке и 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске закључи купопродајни уговор о 
продаји непокретности из члана 1.  oве 
одлуке, 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:    01-022-87/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
5. 

На основу члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21), ), члана 22. 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), а у 
вези са реализацијом Плана капиталних 
инвестиција општине Модрича за период 
2022-2024. године ("Службени гласник 
општине Модрича", број: 3/22) и Одлуке о 
дугорочном задужењу општине Модрича 
("Службени гласник општине Модрича", број: 
2/22, 3/22 и 4/22), Скупштина општине 
Модрича на 15. редовној сједници одржаној 
дана 10.6.2022. године, донијела јe 
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О Д Л У К У 
о куповини некретнина к.ч. број:1325/1, 

1325/4, 1325/5, 1325/6 и 1325/7 к.о. Модрича 
 

Члан 1. 
Општина Модрича ће извршити 

куповину некретнина означених као: 
- к.ч. број:1325/1 – Сулејмануша, 

пословни објекат у привреди површине 175 
м², помоћни објекат у привреди површине 5 
м² и земљиште уз привредни објекат 
површине 9978 м²; 

- к.ч. број: 1325/4 – Сулејмануша, 
земљиште уз привредни објекат површине 
8665 м²; 

- к.ч. број: 1325/5 – Сулејмануша, 
помоћни објекат у привреди површине 204 м², 
помоћни објекат у привреди површине 8 м², 
помоћни објекат у привреди површине 16 м², 
помоћни објекат у привреди површине 216 м², 
остали објекти  површине 11 м², помоћни 
објекат у привреди површине 254 м², помоћни 
објекат у привреди површине 174 м², помоћни 
објекат у привреди површине 112 м², помоћни 
објекат у привреди површине 124 м², 
земљиште уз привредни објекат површине 
8301 м²; 

- к.ч. број: 1325/6 – Сулејмануша, 
земљиште уз привредни објекат површине 96 
м² и 

- к.ч. број: 1325/7- Сулејмануша, 
земљиште уз привредни објекат површине 
203 м², све уписано у лист непокретности  
број: 3452 за к.о. Модрича  -  право својине 
уписано у корист Пандуревић (Гавро) 
Драгана са дијелом 1/1, без терета и 
ограничења. 
 

Члан 2. 
Некретнина из члана 1. ове одлуке 

купује се ради набавке земљишта за 
формирање Пословне зоне и ради набавке 
земљишта и објеката за Ватрогасни дом. 
 

Члан 3. 
Некретнине из члана 1. ове одлуке 

налазе се у обухвату Регулационог плана 
„Предузетничка зона“ („Службени гласник 
општине Модрича“, број :18/20)  

 
Члан 4. 

Некретнине из члана 1. ове одлуке 
купују се као једна цјелина по укупној цијени 

од 950.000,00 КМ (словима: 
деветстотинаипедесет хиљада 
конвертибилних марака), која је постигнута 
споразумом између Општине Модрича и 
власника некретнина. 
 

Члан 5. 
Даје се сагласност Начелнику општине 

Модрича, да по основу ове одлуке и 
позитивног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске закључи уговор о 
куповини некретнина којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Модрича". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-88/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
6. 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. а 
у вези са чланом 29. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
37. став 2. тачка 13. Статута општине 
Модрича ("Службени гласник општине 
Модрича", број: 5/17), Скупштина општине 
Модрича на 15. сједници одржаној дана 
10.6.2022. године донијела је 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за постављање 

аутоматске противградне станице, без 
накнаде 

 
Члан 1. 

Овом одлуком даје се сагласност 
Јавном предузећу „Противградна превентива 
Републике Српске“ а.д Градишка, за 
постављање аутоматске противградне 
станице, без накнаде, на дијелу земљишта 
означеног као к.ч. број: 2786 - површине 
25064 м2, „Церова коса“, њива 7. класе 
уписано у п.л.  број: 111 за к.о. Дуго Поље  -  
посјед Скупштине општине Модрича са 
дијелом 1/1, у циљу реализације пројекта 
„Успостављање техничко метеоролошког 
сервиса и модернизације система 
противградне заштите Републике Српске“. 
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Члан 2. 
Јавно предузеће „Противградна 

превентива Републике Српске“ а.д Градишка 
обавезује се да прије постављања аутоматске 
противградне станице прибави потребне 
сагласности и дозволе у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу. 
 

Члан 3. 
Јавно предузеће „Противградна 

превентива Републике Српске“ а.д Градишка 
има право несметаног приступа преко 
парцеле из члана 1. ове одлуке до постављене 
аутоматске противградне станице, а све у 
циљу њене редовне употребе, као и редовног 
техничког одржавања. 

 
Члан 4. 

  Даје се сагласност Начелнику општине 
Модрича, да по основу ове одлуке и 
претходно прибављеног позитивног 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске закључи уговор о кориштењу 
некретнине без накнаде, на период од 20 
година, којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе уговорних страна. 
 

Члан 5. 
За реализацију ове одлуке у смислу 

увођења „Противградна превентива 
Републике Српске“ а.д Градишка у посјед 
предметног земљишта ради постављања 
аутоматске противградне станице, као и 
праћења реализације ове одлуке, задужује се 
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и 
опште послове. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Модрича". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-89/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
7. 

На основу члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16) 
и члана 37. став (2) тачка 34) Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 5/17), Скупштина 

општине Модрича на 15. редовној сједници 
одржаној дана 10.6.2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Модрича 

 
 1. Разрјешава се Дејан Дринић, дипл. 
социјални радник из Модриче, вршиоца 
дужности директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Модрича, 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:    01-111-76/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
8. 

На основу члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број  68/07, 109/12, 
44/16), члана 87. став (4) Закона о социјалној 
заштити (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 37/12, 90/16, 94/19, 42/20, 
36/22), члана 12. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 41/03), и члана 37. став (2) тачка 
34) Статута општине Модрича (''Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 15. редовној 
сједници одржаној дана 10.6.2022. године, 
донијела је 
 

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

Центар за социјални рад Модрича 
 

1. Дејан Дринић, дипл. социјални 
радник из Модриче, именује се за директора 
Јавне установе Центар за социјални рад 
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:    01-111-77/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
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9. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Нацрта Одлуке о комуналном реду, 
Скупштина општине Модрича на 15. редовној 
сједници одржаној дана 10.06.2022. године, 
донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Нацрта Одлуке о комуналном 

реду 
 
 1. Усваја се Нацрт Одлуке о 
комуналном реду. 

2. Нацрт Одлуке о комуналном реду  
упутиће се на јавну расправу с обзиром да 
уређује питања која су од посебног значаја за 
грађане. 

3. За организацију и спровођење јавне 
расправе задужују се Одјељење за 
инспекцијеске послове и Комуналну полицију 
и Одјељење за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове и екологију, који се 
истовремено обавезују да Скупштини 
општине уз приједлог одлуке доставе и 
Извјештај о резултатима јавне расправе са 
мишљењем и приједлозима. Јавна расправа 
спровешће се у року од 60 дана. 

4. Нацрт Одлуке објавиће се на 
интернет страници општине Модрича. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-84/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
10. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извода из записника са 14. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 15. редовној сједници 
одржаној дана 10.06.2022. године, донијела 
је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извода из записника са 14. 

редовне сједнице  
Скупштине општине Модрича 

 
 1. Усваја се Извод из записника са 14. 
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:    01-022-81/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
11. 

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 15. редовној сједници 
одржаној дана 10.06.2022. 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:    01-022-82/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
12. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о извршењу буџета за период 
01.01. до 31.12.2021. године, Скупштина 
општине Модрича на 15. редовној сједници 
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одржаној дана 10.06.2022. године, донијела 
је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета 

за период 01.01. до 31.12.2021. године 
 
 1. Усваја се Извјештај о извршењу 
буџета за период 01.01. до 31.12.2021. године. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-90/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
13. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о кориштењу средстава буџетске 
резерве за период 01.01. до 31.12.2021. 
године, Скупштина општине Модрича на 15. 
редовној сједници одржаној дана 10.06.2022. 
године, донијела је   
  

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

средстава буџетске резерве за период 01.01. 
до 31.12.2021. године 

 
 1. Усваја се Извјештај о кориштењу 
средстава буџетске резерве за период 01.01. 
до 31.12.2021. године. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-91/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
14. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Годишњег извјештаја о реализацији 
Стратегије развоја општине Модрича за 2021. 
годину, Скупштина општине Модрича на 15. 

редовној сједници одржаној дана 10.06.2022. 
године, донијела је   
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Годишњег извјештаја о 

реализацији Стратегије развоја општине 
Модрича за 2021. годину 

 
 1. Усваја се Годишњи извјештај о 
реализацији Стратегије развоја општине 
Модрича за 2021. годину. 
 
 2. Скупштина општине подржава 
предузете активности и очекује даље 
ангажовање надлежних органа и служби у 
циљу реализације Стратегије развоја општине 
Модрича. 
 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-92/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
15. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Извјештаја о рјешавању предмета у управном 
поступку у 2021. години, Скупштина 
општине Модрича на 15. редовној сједници 
одржаној дана 10.06.2022. године, донијела 
је   
  

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

предмета у управном поступку у 2021. 
години 

  
 1. Усваја се Извјештај о рјешавању 
предмета у управном поступку у 2021. 
години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-93/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
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16. 

На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Информације о пријављеним 
непокретностима на територији општине 
Модрича, достављеним пореским рачунима и 
наплаћеним порезима за 2021. годину, 
Скупштина општине Модрича на 15. редовној 
сједници одржаној дана 10.06.2022. године, 
донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о пријављеним 
непокретностима на територији општине 

Модрича, достављеним пореским 
рачунима и наплаћеним порезима за 2021. 

годину 

 
 1. Усваја се Информација о 
пријављеним непокретностима на територији 
општине Модрича, достављеним пореским 
рачунима и наплаћеним порезима за 2021. 
годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:    01-022-94/22                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.06.2022.год        Милутин Поповић с.р. 
 
 
 
 

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

1. 
На основу члана 59. став 1. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени 
гласник Рeпублике Српске“, број 97/16, 36/19 
и 61/21) и  члана 47. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу («Службени гласник 
Републике Српске», број 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19) Начелник општине Модрича                      
д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
o утврђивању Нацрта ревизије 

Регулационог плана „Тржница“ 
 

I 
           Утврђује се Нацрт ревизије 
Регулационог плана „Тржница“ (у даљем 
тексту: Нацрт).  
 

II 
Елаборат Нацрта  ревизије 

Регулационог плана „Тржница“  израђен од 
стране  „АЦС СТУДИО“ д.о.о Бања Лука 
маја 2022. године,  саставни је дио ове 
одлуке.  
                                                     

III 
Нацрт се излаже на јавни увид у 

трајању од  30 дана,  у  просторијама и на 
интернет страници Општине Модрича, 
просторијама „АЦС СТУДИО“ д.о.о Бања 
Лука, просторијама Српског културног 

центра и просторијама Мјесне заједнице 
Модрича 1 .  
 

IV 
За вријеме јавног увида, свако 

физичко и правно лице може дати мишљење, 
примједбе и приједлоге на Нацрт уписом у 
свеску која ће се налазити у просторији у 
којој је Нацрт изложен или у писаној или 
електронској форми доставити Одјељењу за 
просторно уређење, стамбено комунално 
послове и екологију општине Модрича.  
 

V 
О мјесту, времену  и начину излагања 

Нацрта на јавни увид, јавност и власници  
непокретности  на подручју обухваћеном 
планом ће бити обавијештени путем дневног 
листа «Глас Српске» и телевизије Канал 3 
Прњавор 8  дана прије почетка јавног увида 
и 15 дана од почетка излагања Нацрта  на 
јавни увид.  
 

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     02-363-1/22                    НАЧЕЛНИК  
Датум: 17.05.2022.год          Јовица Радуловић с.р. 
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2. 

На основу члана 240. став 4. Закона о 
раду („Службени гласник Републике Српске“, 
број 1/16 и 66/18), члана 5. став 6. и члана 6. 
Посебног колективног уговора за запосленеу 
области локалне самоуправе Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
20/17, 85/18 и 21/20) и члана 33.Појединачног 
колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 7/18, 20/20 и 
20/21), Синдикална организација Општинске 
управе Модрича, с једне стране и Начелник 
општине  Модрича, с друге стране, з а к љ у ч 
и л и  су: 
 
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

о измјенама и допунама Појединачног 
колективног уговора за запослене у 

Општинској управи Модрича 
 

Члан 1. 
 

            У Појединачном колективном уговору 
за запослене у Општинској управи Модрича ( 
„Службени гласник општине Модрича“, 
број:7/18, 20/20 и 20/21),послије члана 4. 
додаје се нови члан 4а , који гласи: 

„Члан 4а. 
(1)Плата запослених састоји се од основне 
плате, увећања плате и накнада прописаних 
Колективним уговором. 
(2)Плата из става 1. овог члана представља 
бруто плату. 
(3)Усвим елементима који чине плату из става 
1. овог члана садржани су порез на доходак и 
доприноси. 
(4)Плата из става 1. овог члана умањена за 
порез на доходак и доприносе је нето плата 
радника.“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 6. став 2. мијења се и гласи: 
 
„ Послови се разврставају у платне групе са 
сљедећим коефицијентима за обрачун плате: 

 
1. Прва платна група   

послови на којима се захтијева стручност неквалификованог       
радника  

7,81 

2. Друга платна група   
послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим       
образовањем у трајању од три године:   
 Намјештеник  првог звања   
 Намјештеник  другог звања   
 Намјештеник трећег звања 

 
 
 
8,63 
8,30 
8,01 

3. Трећа платна група   
послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим      
образовањем у трајању од четири године: 
 За службенике седме категорије‐стручни сарадник првог звања 
 За службенике седме категорије‐стручни сарадник другог звања      
 За службенике седме категорије‐стручни сарадник трећег звања   

 
 
 
9,58 
8,93 
8,78 

4. Четврта платна група 
послови на којима се захтијева стручност која се стиче 
специјализацијом на основу стручности средњег образовања(ВКВ радник и 
ватрогасац-спасилац): 
 Ватрогасац-спасилац 
 Ватрогасац-спасилац возач 
 Ватрогасац-спасилац вођа смјене 
 Ватрогасац-спасилац сервисер 
 ВКВ Возач 
Коефицијенти за послове ватрогасне службе увећавају се за 15% у складу са 
чланом 9. став 1. алинеја 3. Колективног уговора 

 
 
 
 
10,86 
11,38 
11,90 
12,35 
11,90 

5. Пета платна група 
послови на којима се захтијева стручност која се стиче вишим 
образовањем или високим образовањем са остварених 180 ЕЦТС 
бодова или еквивалент: 
 За службенике шесте категорије – виши стручни сарадник првог звања  
 За службенике шесте категорије ‐ виши стручни сарадник другог звања  

 
 
 
 
12,80 
12,65 
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 За службенике шесте категорије ‐ виши стручни сарадник трећег  звања  
 Старјешина ТВСЈ 
Коефицијенти за послове Старјешине ТВЈС увећавају се за 15% у складу са 
чланом 9. став 1. алинеја 3. Колективног уговора 

12,50 
13,99 

6. Шеста платна група 
послови на извршилачким радним мјестима на којима се захтијева  
стручност која се стиче високим образовањем у трајању четири   
године или високим образовањем са остварених 240 ЕЦТС бодова   
 или еквивалент: 
 Шеф одсјека  
 Стручни савјетник 
 Инспектор и  комунални полицајац 
За службенике пете категорије  
 самостални стручни сарадник првог звања 
За службенике пете категорије  
 самостални стручни сарадник другог звања 
За службенике пете категорије  
 самостални стручни сарадник трећег звања 

 
 
 
 
 
21,09 
21,00 
19,84 
 
15,21 
 
14,58 
 
14,14 

7. Седма платна група  
послови на руководећим радним мјестима на којима се захтијева 
стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири  
године или високим образовањем са остварених 240 ЕЦТС бодова  
или еквивалент  
 Начелник одјељења  
 Секретар Скупштине      
 Шеф кабинета 
 Савјетник Начелника општине      

 
 
 
 
28,11 
28,11 
28,11 
28,11 

 
Члан 3. 

 
У члану 20. став 1. алинеја 6.мијења се 

и гласи: 
„-рођење дјетета - у висини двије просјечне 
плате запослених исплаћене у општинској 
управи у претходној години“. 
 

Члан 4. 
 

  Овај Појединачни колективни уговор о 
измјенама и допунама Појединачног  

колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Модрича ступа на снагу 
01.05.2022.године и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА 
Број:     02-12-4-3/22                    НАЧЕЛНИК  
Датум: 29.04.2022.год          Јовица Радуловић с.р. 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МОДРИЧА 

Број: 1-12-3/18                          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.04.2022.год         Дејана Спасојевић с.р. 

 

III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 

 
1. 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију                                                     
Модрича, Видовданска  1 на основу рјешења 
број  05/6-372-33/22 од 30.05.2022. године, 
извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број 01-21 упис промјене назива 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, 
Модрича, Трг Јована Рашковића бр. 4,5 и 6. 

Нови назив заједнице је 
„ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Модрича, Трг Јована Рашковића 
бр. 3,4 и 6 и сједиште Модрича, Трг Јована 
Рашковића бр. 3,4 и 6. 

Промјене лица овлашћеног за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
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ЗГРАДОМ, Модрича, Трг Јована Рашковића 
бр. 3,4 и 6. са сљедећим подацима:  
Лице овлашћено за заступање је БЕГОВИЋ 
ХАЛИЛ, предсједник Управног одбора, који 
заступа заједницу самостално и без 
ограничења. 
 

Ранији заступник ДРИНИЋ 
ЗДРАВКО, предсједник Управног одбора, 
брише се из Регистра. 

 
Број: 05/6-372-33/22  
Датум: 30.05.2022. године  
                                       Службено лице органа  
                                  Срђан Јовановић, дипл. ецц 

С А Д Р Ж А Ј 
 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
1. Одлука о додјели општинских признања и 
награда за 2022. годину...................................1 
2. Одлука о замјени некретнина.....................2 
3. Одлука о продаји непокретности путем 
непосредне погодбе ради комплетирања 
грађевинске честице........................................3 
4. Одлука о продаји непокретности путем 
непосредне погодбе ради комплетирања 
грађевинске честице........................................4 
5. Одлука о куповини некретнина к.ч. 
број:1325/1, 1325/4, 1325/5, 1325/6 и 1325/7 
к.о. Модрича.....................................................4 
6. Одлука о давању сагласности за 
постављање аутоматске противградне 
станице, без накнаде........................................5 
7. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 
директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Модрича...................................6 
8. Рјешење о именовању директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Модрича.6 
9. Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о 
комуналном реду..............................................7 
10. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 14. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича............................................................7 
11. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича............................................7 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета за период 01.01. до 
31.12.2021. године............................................7 
13. Закључак о усвајању Извјештаја о 
кориштењу средстава буџетске резерве за 
период 01.01. до 31.12.2021. године...............8 
14. Закључак о усвајању Годишњег 
извјештаја о реализацији Стратегије развоја 
општине Модрича за 2021. годину.................8 
15. Закључак о усвајању Извјештаја о 
рјешавању предмета у управном поступку у 
2021. години.....................................................8 
16. Закључак о усвајању Информације о 
пријављеним непокретностима на територији 
општине Модрича, достављеним пореским 
рачунима и наплаћеним порезима за 2021. 
годину................................................................9 
 

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
1. Одлука o утврђивању Нацрта ревизије 
Регулационог плана „Тржница“.....................9 
2. Појединачни колективни уговор о 
измјенама и допунама Појединачног 
колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Модрича.......................10 
 
III АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 
 
1. Оглас број: 05/6-372-33/22.............................11

  
“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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