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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 

1.

 На основу чланова 28. и 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. став (2) тачка 3) 
Статута општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“, број: 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 19. сједници одржаној 14. децембра 2022. године, донијела је 
  

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 
 Скупштина општине Модрича усваја Буџет општине Модриче за 2023. годину. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове одлуке је Буџет општине Модрича за 2023. годину. 
 

Члан 3. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“, а примјењиваће се од 01. јануара 2023. године. 

 
Број: 01-022-147/22                                    Предсједник                                 
14. децембар 2022.год                Скупштине општине 
Модрича                                                                       Милутин Поповић с.р. 
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2. 
 На основу члана 39. став (4) Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. став 
(2) тачка 3) Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, број 
5/17), Скупштина општине Модрича на 19. 
сједници одржаној 14. децембра 2022.  
године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о извршењу буџета општине Модрича за 

2023. годину 
 

Члан 1. 
 
 (1) Овом одлуком се прописује начин 
извршења Буџета општине Модрича за 2023. 
годину (у даљем тексту: Буџет). 

 (2) Ова одлука ће се спроводити у 
сагласности са Законом о буџетском систему 
Републике Српске, Одлуком о усвајању 
Буџета општине Модрича за 2023. годину, 
Законом о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске, Законом о трезору, 
Законом о инвестирању јавних средстава и 
осталим законима којима се уређују ове 
области. 
 (3) Све одлуке које се односе на буџет 
морају бити у складу са овом одлуком. 
 (4) Ова одлука се односи на кориснике 
буџета. 
 

Члан 2. 
 
 Укупни издаци буџетских корисника, 
укључујући и издатке за отплату дуга, 
распоређују се у складу са Одлуком о 
усвајању буџета општине Модрича за 2023. 
годину. 
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Члан 3. 
 
 (1) Приходи буџета утврђени су 
члановима 9. и 11. Закона о буџетском 
систему Републике Српске. 
 (2) Буџетски корисници могу у складу 
са чланом 11. Закона о буџетском систему 
Републике Српске користити приходе од 
донација у износу од 100 %. 
 (3) Буџетски корисници могу у складу 
са чланом 11. Закона о буџетском систему 
Републике Српске, користити властите 
приходе у 100%-тном износу. 
 (4) Властити приходи из ст. 2. и 3. овог 
члана морају се наплаћивати и распоређивати 
преко система Јединственог рачуна трезора. 
 

Члан 4. 
 
 Буџетски издаци су: 
- Буџетски расходи, 
- Издаци за нефинансијску имовину, 
- Издаци за финансијску имовину, 
- Издаци за отплату дугова. 
 

Члан 5. 
 
 (1) Одјељење за финансије управља и 
контролише прилив и одлив новчаних 
средстава према усвојеном Буџету. 
 (2) Коришћење средстава за капитална 
улагања (за износе улагања преко 6.000 КМ) 
може се вршити по добијању сагласности 
Начелника општине, а прије спровођења 
процедура јавне набавке. 
 

Члан 6. 
 
 Корисници буџетских средстава 
дужни су да средства утврђена у буџету 
користе руководећи се начелима 
рационалности и штедње. 
 

Члан 7. 
 
 (1) Буџетски корисници су обавезни да 
пет дана прије почетка мјесеца доставе план 
расхода за наредни мјесец који мора бити у 
складу са усвојеним буџетом. 
 (2) Одјељење за финансије, на основу 
процјене остварења буџетских средстава, 
може да изврши корекције достављених 

мјесечних планова расхода и о томе 
извјештава буџетске кориснике, најкасније до 
05. у текућем мјесецу. 
 (3) Изузетно од става 1. овог члана, 
буџетски корисници ће план расхода за први 
мјесец фискалне године доставити до 15. 
јануара текуће фискалне године. 
 (4) Укупан износ свих мјесечних 
планова расхода сваког буџетског корисника 
може бити мањи или једнак износу усвојеног 
годишњег буџета за сваког буџетског 
корисника. 
 (5) Одјељење за финансије врши 
пренос средстава за измирење обавеза по 
основу расхода буџета из члана 4. ове одлуке 
искључиво на основу образаца прописаних за 
трезорско пословање буџетских корисника. 
 

Члан 8. 
 
 (1) Прерасподјела средстава у оквиру 
буџетског корисника између расхода и 
издатака за нефинансијску имовину, 
финансијску имовину и отплату дугова врши 
се на основу рјешења Начелника општине. 
 (2) Прерасподјела средстава у оквиру 
буџетског корисника врши се на основу 
рјешења Начелника општине: 
а) у оквиру расхода, 
б) у оквиру издатака за нефинансијску 
имовину и 
в) у оквиру издатака за финансијску имовину 
и отплату дугова. 
 (3) Изузетно од става 2. овог члана, не 
може се вршити прерасподјела буџетских 
средстава на расходе за лична примања. 
 

Члан 9. 
 
 (1) Одјељење за финансије врши 
пренос средстава за измирење обавеза по 
основу буџетских издатака из члана 4. ове 
одлуке на основу образаца прописаних за 
трезорско пословање буџетских корисника 
које сачињава и за које је одговоран буџетски 
корисник. 
 (2) Подаци унесени у обрасце за 
трезорско пословање буџетских корисника 
морају бити сачињени на основу 
вјеродостојних књиговодствених исправа. 
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 (3) Исправама из става 2. овог члана 
сматрају се: 
- обрачунске листе плата и накнада, 
- предрачуни и уговори, 
- рачуни за набавку средстава, материјала, 
робе и услуга, 
- одлуке и рјешења надлежних органа из 
којих проистичу финансијске обавезе и 
- остале књиговодствене исправе 
 

Члан 10. 
 
 За вјеродостојан унос података у 
рачуноводствени систем, помоћне књиге и 
главну књигу трезора, одговара одговорно 
лице за буџетске кориснике у Одјељењу за 
финансије. 
 

Члан 11. 
 
 (1) Начелник општине може на 
приједлог начелника Одјељења за финансије 
средства распоређена буџетом 
прераспоређивати у оквиру потрошачких 
јединица. 
 (2) Уколико се не може извршити 
прерасподјела средстава према ставу 1. oвог 
члана, Начелник општине може на приједлог 
начелника Одјељења за финансије средства 
распоређена буџетом прераспоређивати 
између потрошачких јединица и то до 15 % 
укупно усвојених средстава потрошачке 
јединице којој се средства умањују. 
 (3) Начелник општине је обавезан да у 
оквиру извјештаја о извршењу буџета 
општине Модрича Скупштину општине 
извјештава о извршеној прерасподјели 
средстава из члана 8. и члана 11. став 1. и 2. 
 

Члан 12. 
 
 (1) Распоред средстава буџетске 
резерве врши се у складу са чланом 43. 
Закона о буџетском систему Републике 
Српске. 
 (2) Средства буџетске резерве користе 
се на основу акта Начелника општине. 
 (3) Начелник општине је обавезан да 
полугодишње и годишње извјештава 
Скупштину општине о кориштењу средстава 
буџетске резерве. 
 

Члан 13. 
 
 (1) Исплата плата и осталих личних 
примања буџетских корисника врши се 
преносом средстава са Јединственог рачуна 
трезора (у даљем тексту: ЈРТ) на текуће 
рачуне запослених у одговарајућим банкама 
или другим овлашћеним организацијама за 
платни промет. 
 (2) Буџетски корисници су дужни да 
прописани образац за трезорско пословање за 
лична примања доставе Одјељењу за 
финансије до 05. у мјесецу за претходни 
мјесец. 
 

Члан 14. 
 
 (1) Обавезе по основу расхода Буџета 
ће се извршавати према сљедећим 
приоритетима: 
- Средства по основу отплате кредита, у 
износима који су доспјели за плаћање, 
- Средства за порезе и доприносе за нето 
плате и остала лична примања, 
- Средства за нето плате, 
- Средства за социјалну заштиту, 
- Поврат јавних прихода на основу аката 
надлежних органа, 
- Средства за остала лична примања, 
- Средства за обавезе према добављачима за 
робу, материјал и услуге, 
- Средства за обавезе према добављачима за 
инвестиције и инвестиционо 
  одржавање, 
- Средства за остале обавезе. 
 (2) Одјељење за финансије утрвђује 
термински мјесечни план потрошње из става 
1. овог члана. 
 

Члан 15. 
 
 Посебни приходи – накнаде по разним 
основама, наплаћени по посебним законима и 
општинским одлукама, усмјераваће се и 
трошити намјенски у складу са одобреним 
буџетом. 
 

Члан 16. 
 
 Буџетски корисници су дужни да се у 
поступку набавке роба, материјала и вршења 
услуга придржавају Закона о јавним 
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набавкама Босне и Херцеговине, као и 
процедура о обавезној примјени модула 
набавки, прописаних Правилником о 
процедури вођења помоћних књига. 
 

Члан 17. 
 
 (1) У случају да ова одлука садржи 
другачија рјешења у односу на друге одлуке 
Општине Модрича, у предмету извршења 
буџета примјењиваће се одредбе ове одлуке. 
 (2) Уколико су другим одлукама 
прописани новчани издаци из буџета који се 
разликују од планираних износа по овој 
одлуци или по Одлуци о усвајању буџета 
општине Модрича за 2023. годину, 
примјењују се одредбе и планирани износи 
утврђени овом одлуком и Одлуком о 
усвајању буџета општине Модрича за 2023. 
годину. 
 

Члан 18. 
 
 Новчаном казном од 200 до 1.000 КМ 
казниће се за прекршај одговорно лице у 
буџетском кориснику ако: 
а) приходе буџета не обрачуна, не књижи и 
не уплати на одговарајући рачун и у 
прописаном року (члан 3.), 
б) властите приходе користи супротно 
одредбама члана 3. ове одлуке, 
в) користи средства за капитална улагања и 
текуће помоћи без добијања сагласности 
Начелника општине на план утрошка тих 
средстава или прије спровођења процедуре 
прописане Законом о јавним набавкама (члан 
5.), 
г) новчана средства буџетског корисника не 
користи руководећи се начелима 
рационалности и штедње (члан 6.), 
д) сачини обрасце за трезорско пословање 
буџетских корисника на основу 
невјеродостојних књиговодствених исправа 
или непостојећих пословних промјена (члан 
9.), 

ђ) исплату плата и осталих личних примања 
не врши на текуће рачуне запослених 
(члан13.), 
и) се у поступку набавке робе, материјала и 
услуга не придржава процедура из модула 
набавки (члан 16.). 
 

Члан 19. 
 
 Новчаном казном од 200 до 1.000 КМ 
казниће се за прекршај одговорно лице у 
Одјељењу за финансије ако: 
а) не унесе вјеродостојне податке у 
рачуноводствени систем, односно помоћне и 
главну књигу трезора (члан 10.), 
б) Буџет не извршава у складу са чланом 14. 
ове одлуке. 
 

Члан 20. 
 
 На приједлог начелника Одјељења за 
финансије, Начелник општине одлучује о 
изрицању казне настале прекршајима из 
чланова 18. и 19. ове одлуке. 
  

Члан 21. 
 
 Контрола намјенског кориштења и 
утрошка буџетских средстава, као и 
поступања корисника буџетских средстава 
врши се у складу са одредбама Закона о 
буџетском систему Републике Српске. 
 

Члан 22. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Модрича», а примјењиваће се од 01. 
јануара 2023. године. 
 
Број:  01-022-148/22                             Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
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3. 

 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21), члана 4. став (3) Закона  о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број  91/15) и члана 37. став (2) тачка 2) 
Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», број 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 19. сједници одржаној 14. децембра 2022. године, донијела је 
 
  

О Д Л У К У 
о висини вриједности непокретности по зонама 

 на подручју општине Модрича за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2023. 
години  

 
 
I 

 
Овом одлуком утврђује се висина вриједности непокретности по зонама на подручју 

општине Модрича на дан 31.12.2022. године  и иста ће бити кориштена у сврху утврђивања 
пореза на непокретности у периоду од  01. јануара до 31. децембра 2023. године.  
 

II 
 

Непокретности у смислу члана 2. став 1. тачка 4.  Закона о порезу на непокретности  и 
ове одлуке представља земљиште са свим оним што је трајно спојено са њим или што је 
изграђено на површини земљишта, изнад или испод земљишта и подразумијева: 

 
1. земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско, индустријско и остало) и 
2. грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, индустријски и остали објекти). 

 
III 

 
 За утврђивање вриједности непокретности из тачке 2.  ове одлуке територија општине 
Модрича се дијели на зоне и т : 
  

- шест градских зона ( I, II, III, IV , V  и VI зона) и 
- ванградска зона 

 
Територијални обухват градских и ванградске зоне темељи се на зонама утврђеним Одлуком 

о уређењу простора и грађевинском земљишту.  
 

IV 
 
Висина вриједности непокретности на подручју општине Модрича по зонама износи: 
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Редни 
број 

Назив 
зоне 

Ознака 
зоне 

Земљиште Грађевински објекти 
Грађевин. 
земљиште 

КМ/м2 

Пољопривр. 
земљиште 

КМ/м2 

Шумско 
земљиште 

КМ/м2 

Индустр. 
земљиште 

КМ/м2 

Остало 
земљиште 

КМ/м2 

Стан 
КМ/м2 

Кућа 
КМ/м2 

Пословни 
објекти 
КМ/м2 

Индустријски 
објекти 
КМ/м2 

Остали 
објекти 
КМ/м2 

1 
Општина 
Модрича 

Зона 1  
1 30,00 7,63 6,75 9,64 4,82 900,00 810,00 1350,00 360,00 630,00 

2 
Општина 
Модрича 

Зона 2   
2 25,40 6,36 5,63 8,04 4,01 855,00 774,00 1080,00 342,00 612,00 

3 
Општина 
Модрича 

Зона 3 
3 20,80 5,09 4,50 6,43 3,21 810,00 756,00 990,00 324,00 594,00 

4 
Општина 
Модрича 

Зона4 
4 16,20 4,26 3,60 5,14 2,57 765,00 738,00 900,00 306,00 576,00 

5 
Општина 
Модрича 

Зона 5 
5 11,60 3,05 2,80 4,00 2,00 738,00 729,00 855,00 295,20 558,00 

6 
Општина 
Модрича 

Зона 6 
6 7,00 2,55 2,33 3,33 1,67 720,00 720,00 810,00 288,00 540,00 

7 
Општина 
Модрича 
ван зоне 

Ван зоне 4,00 1,59 1,40 2,00 1,00 612,00 612,00 688,50 244,80 459,00 
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V 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини вриједности 
непокретности по зонама на подручју општине Модрича за потребе утврђивања пореза на 
непокретности у 2022. години ( „Службени гласник општине Модрича“, број 21/21). 
 

VI 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“, а примјењиваће се од 01. јануара 2023. године. 
 
Број: 01-022-149/22                                                        Предсједник                                 
14. децембар 2022.год              Скупштине општине, 
Модрича                                                         Милутин Поповић с.р. 
 
4. 

На основу чланова 40. и 52.  Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13, 
106/15,  3/16 и 84/19) и члана 37. став (2) 
тачка 8) Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17) Скупштина општине Модрича је 
на 19. сједници одржаној 14. децембра 2022. 
године,  донијела је  

 
О  Д  Л  У  К  У  

 о приступању изради измјене 
дијела Регулационог плана „Модрича 1“  

 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради измјене дијела 
Регулационог плана „Модрича  1“  у 
Модричи  („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 18/20) (у даљем тексту: 
План). 

Измјеном плана ће бити обухваћен 
простор  који се односи на парцеле  означене 
као к. ч. 1175/1,  дио к.ч.  1166,  дио к.ч.  
3183/1 ,  к.ч. 2095/2,  дио к.ч. 3182/1, к.ч. 
1196/4, к.ч.1196/7,  к.ч. 3183/7  и  к.ч. 1196/1 
К.О.Модрича, у укупној  површини од цца   
5822  м2, а који је приказан на карти у 
прилогу ове одлуке. 

  
Члан 2. 

 
Плански период у смислу члана 40. 

став 3. тачка  в. Закона о уређењу простора и 
грађењу је 10 година. 

 
Члан 3. 

 
За израду Плана, дефинишу се 

сљедеће смјернице: 
- приликом планирања конкретног 

простора водити рачуна и ускладити интересе 
свих корисника простора као и рационално и 
функционално кориштење добара у општој 
употреби; 

- План израдити у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу, 
Правилником о садржају, начину израде и 
доношења докумената просторног уређења те 
другим прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење 
простора (саобраћај, снабдијевање водом и 
енергијом, телекомуникације, заштита од 
природних непогода и техничких инцидената, 
заштита ваздуха, воде, тла, природних 
вриједности, културних добара, 
пољопривредног и шумског земљишта, 
животне средине и др.); 

- приликом израде Плана, потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и 
посебном циљевима просторног развоја; 

- носилац израде обавезан је у току 
његове израде обезбиједити усаглашеност 
Плана са документом просторног уређења 
ширег подручја, сусједних подручја, 
плановима инфраструктуре, осталим 
плановима и програмима од значаја за 
планирање и развој простора.  
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Члан 4. 
 

Рок за израду Преднацрта Плана је 60 
дана од дана закључења уговора о изради 
Плана. 

Приједлог Плана утврдиће носилац 
припреме Плана у року од 30 дана од дана 
одржавања јавне расправе из члана 48. став 5. 
Закона о уређењу простора и грађењу. 

 
Члан 5. 

 
Садржај Плана одређен је чланом 35. 

Закона о уређењу простора и грађењу  и 
одредбама члана 144. до 154. Правилника о 
начину израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења.  

 
Члан 6. 

 
 Нацрт Плана ставиће се на јавни увид 
у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 
припреме, носиоца израде Плана и мјесне 
заједнице  Модрича  1  и  Модрича 2. 
 О мјесту, времену и начину излагања 
нацрта Плана на јавни увид, јавност и 
власници непокретности ће бити 
обавијештена путем огласа објављеног у 
средствима јавног информисања 8 дана прије 
почетка јавног увида и 15 дана од излагања 
нацрта Плана на јавни увид. 
 Носилац израде обавезан је да 
размотри све примједбе, приједлоге и 
мишљења који су достављени током јавног 
увида, и да прије утврђивања приједлога 
Плана, о њима заузме свој став који, у 
писаној форми, доставља носиоцу припреме 
Плана и лицима која су доставила своје 
приједлоге, примједбе и мишљења. 
 Став носиоца израде Плана о 
примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматра са на јавној расправи. Приједлог 
Плана утврдиће носилац припреме Плана, у 
складу са закључцима утврђеним на јавној 
расправи, одржаној у складу са одредбама 
члана 48. Закона о уређењу простора и 
грађењу. 
 

Члан 7. 
 

Средства за израду Плана и трошкове 
у поступку његовог доношења  обезбједиће  

д.о.о „Новопром“, Зоран Танасић и  Зоран 
Шишљагић сви из Модриче. 
 

Члан 8. 
 

Носилац припреме Плана је Одјељење 
за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију. 

Носилац израде Плана ће бити 
предузеће, односно друго правно лице које је 
регистровано за израду просторно-планске 
документације, а чији ће се избор обавити у 
складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 9. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Модрича». 
 
Број:  01-022-150/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
5. 

На основу члана 43. став (1) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19) и  члана 37. став (2) тачка 8)  Статута 
општине Модрича («Службени гласник 
општине Модрича», број: 5/17) Скупштина 
општине Модрича на 19. сједници одржаној  14. 
децембра 2022. године, донијела је 
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Савјета за праћење израде 
измјене  

дијела Регулационог плана „Модрича 1“  
 

Члан 1. 
 

У  Савјет за праћење  израде  измјене 
дијела  Регулационог плана „Модрича 1“   
именују  се: 
 

1. Јелена Кикић Обрадовић, 
2. Свјетлана Којић, 
3. Новак Спасојевић, 
4. Велибор Цвијић, 
5. Дејан Чичић, 
6. Милан Мишић, 
7. Дражен Милић.  
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Члан 2. 
 

 Задатак Савјета из члана. 1. ове 
Одлуке је да прати израду документа 
просторног уређења и заузима стручне 
ставове према питањима општег, привредног 
и просторног развоја територијалне јединице 
односно подручја за које се документ доноси, 
као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености документа 
са документима просторног уређења који 
представљају основу за његову израду , 
односно у погледу усклађености документа 
са одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу  и другим прописима заснованим на 
закону. 
 

Члан 3. 
 

 Савјет се обавезује да Скупштини 
општине подноси информацију о степену 
извршених радњи и по указаној потреби 
затражи мишљење Скупштине. 

 
Члан 4. 

 
Чланови овог Савјета имају право на 

новчану накнаду у складу са чланом 4. 
Одлуке о утврђивању висине одборничког 
додатка за вршење одборничке дужности, 
накнаде за рад у радним тијелима и за 
присуствовање при закључењу брака 
(„Службени гласник општине Модрича“, 
број: 1/18). 

 
Члан 5. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“.  
 
Број:  01-022-151/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
6. 

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 
(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), члана 37. став (2) 
тачка 13) Статута општине Модрича 
("Службени гласник општине Модрича", 
број 5/17) и члана 8. став (1) тачка д) 
Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени 
гласник општине Модрича“, број: 4/16), 
Скупштина општине Модрича на 19. 
сједници одржаној 14. децембра 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. 
1343/65, њива 3. класе  – површине 330 м² и 
к.ч. 1343/66, њива 3. класе – површине 133 
м², све 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. 

 
 Непокретности из члана 1. ове 
одлуке продају се Драгиши Бодироги из 
Модриче у складу са Стручним 
мишљењем број: СМ 197-12/18 АТ 
израђеним од стране „Атриј“ д.о.о. Добој.  
 

Члан 3. 
 

 Непокретност из  члана 1. ове 
одлуке продаје се по цијени од 8.467,32 
КМ(словима:осамхиљадачетирстотинеш
ездесетиседам и 32/100 КМ), што је 
одређено налазом и мишљењем  вјештака 
грађевинско-архитектонске струке. 
 Трошкове претварања 
пољопривредног у грађевинско земљиште, 
као и све остале трошкове који се појаве у 
вези са реализацијом ове одлуке, сноси 
купац. 
 

  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 
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међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 

      
      Члан 5. 

 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-152/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
7. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21), чланова 5, 6. и 7. Одлуке о 
пословним просторима у својини општине 
Модрича и почетној цијени закупнине 
("Службени гласник општине Модрича", број 
5/18), те члана 37. став (2) тачка 13) Статута 
општине Модрича ("Службени гласник 
општине Модрича", број: 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 19. сједници одржаној 
14. децембра 2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о додјели на коришћење и управљање 
објекта затвореног  базена са пратећим 

садржајима 
 

Члан 1. 
 
           Јавном предузећу „ГРАДСКИ БАЗЕН“ 
д.о.о. Модрича додјељује се на коришћење и  
управљање објекат затвореног базена са 
пратећим садржајима како слиједи: 
- хоризонтални габарити објекта 
затвореног базена са пратећим садржајима су 
35,60 × 39,03 м; 
- уз објекат је изграђена рампа за 
силазак у подрумску етажу димензија 10,00× 
6,00 м ; 
- спратност објекта затвореног базена са 
пратећим садржајима је дијелом Пр 
(приземље) и дијелом По₊П₊1 
(подрум₊приземље₊спрат). 
 

Члан 2. 
            
 Објекат из члана 1. ове одлуке 
изграђен је на катастарској честици означеној 
као: 

- к.ч. 2797, к.ч. 2798, к.ч. 2799, к.ч. 2800, 
к.ч. 2801, к.ч. 2802, к.ч. 2803, к.ч 2804 и к.ч. 
2795/6 све за к.о. Модрича, уписано у лист 
непокретности број 109, право својине 
уписано у корист Општине Модрича са 
дијелом 1/1. 
 

Члан 3. 
 
           Објекат из члана 1. ове одлуке , 
додјељује се Јавном предузећу „ГРАДСКИ 
БАЗЕН “ д.о.о. Модрича  за потребе 
обављања регистрованих дјелатности. 
 

Члан 4. 
 
 Објекат из члана 1. ове одлуке, 
додјељује се на коришћење и управљање на 
период од  десет (10) године, без накнаде и 
без могућности отуђења или даљег 
располагања. 
 

Члан 5. 
 
            Овлашћује се начелник општине 
Модрича да са Јавним предузећем 
„ГРАДСКИ БАЗЕН“ д.о.о. Модрича закључи 
уговор којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе између уговорних страна, као 
и услови и начин коришћења објекта из члана 
1. овe одлуке, а све у складу са претходно 
прибављеним мишљењем Правобранилаштва 
Републике Српске, Сједиште замјеника у 
Добоју. 
 

Члан 6. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“.  
 
Број: 01-022-153/22                              Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
8. 
 На основу члана 39. став (2) тачка 13) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21), чланова 5, 6. и 13. Одлуке о 
пословним просторима у својини општине 
Модрича и почетној цијени закупнине 
("Службени гласник општине Модрича", број 
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5/18), те члана 37. став (2) тачка 13) и члана 
131. став (3) Статута општине Модрича 
("Службени гласник општине Модрича", број 
5/17), Скупштина општине Модрича на 19. 
сједници одржаној 14. децембра 2022. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о уступању на привремено коришћење 

школског објекта у Чардаку 
 

Члан 1. 
 
          Овом одлуком уступа се школски 
објекат у Чардаку на привремено коришћење 
Мјесној заједници Чардак (у даљем тексту: 
Корисник), ради задовољавања заједничких 
потреба становништва Мјесне заједнице. 
 

Члан 2. 
 
           Објекат из члана 1. ове одлуке изграђен 
је на катастарској честици означеној као: 
1510/1, Скела, кућа и зграда – површине 350 
м² и Скела, двориште површине 2342 м² по 
новом премјеру, уписано у п.л. број: 62 за к.о. 
Чардак – посјед Скупштине општине 
Модрича са дијелом 1/1. 
 

Члан 3. 
 
         Објекат из члана 2. ове одлуке уступа се 
Кориснику на коришћење на период од  три ( 
3 ) године, с могућношћу продужења рока. 
 

Члан 4. 
 
          Корисник је дужан да уступљени 
простор и припадајућу инфраструктуру 
користи са пажњом доброг домаћина. 
 

Члан 5. 
 
         Уколико се прије истека рока из члана 3. 
ове одлуке укаже потреба за поновним 
организовањем основног образовања у 
предметном објекту, Корисник ће исти 
испразнити од лица и ствари . 
  
 
 
 

Члан 6. 
 
            (1) Права и обавезе између Општине и 
Корисника регулисаће се уговором који ће у 
име Општине закључити Начелник општине. 
(2) О уступању објекта из члана 2. ове одлуке 
сачиниће се записник којим ће се 
констатовати стање у коме се објекат налази. 
 

Члан 7. 
 
         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-154/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
9. 
 На основу члана 43. став (10) Закона о 
предшколском образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“,број: 
79/15, 63/20 и 64/22) и члана 37.став (2) тачка 
2) Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“,број:5/17), 
Скупштина општине Модрича на 19. 
сједници одржаној 14. децембра 2022. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за повећање броја 

дјеце у васпитним групама 
 

I 
 
 Даје се сагласност  Јавној 
предшколској установи „Наша радост“ 
Модрича да у радној 2022/23. години у складу 
са законом утврђеним нормативама, повећа 
број дјеце у васпитним групама до 20%. 
 

II 
 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о давању сагласности за упис 
већег броја дјеце у васпитним групама у 
Јавној предшколској установи „Наша радост“ 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број: 16/21). 
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III 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-155/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 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 18. редовне сједнице 
Скупштине општине Модрича, Скупштина 
општине Модрича на 19. сједници одржаној 
14. децембра 2022. године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извода из записника са 18. 
редовне сједнице Скупштине општине 

Модрича 
 
 1. Усваја се Извод из записника са 18. 
редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-145/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 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 19. сједници одржаној 
14. децембра 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 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-146/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
12. 
 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Програма рада ЈУ Центар за социјални рад 
Модрича за 2023. годину, Скупштина 
општине Модрича на 19. сједници одржаној 
14. децембра 2022. године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Програма рада ЈУ Центар за 
социјални рад Модрича за 2023. годину 

 
 1. Усваја се Програм рада ЈУ Центар за 
социјални рад Модрича за 2023. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-156/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
13. 
 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Програма рада ЈУ „Развојна агенција 
општине Модрича“ Модрича за 2023. годину, 
Скупштина општине Модрича на 19. 
сједници одржаној 14. децембра 2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Програма рада ЈУ „Развојна 
агенција општине Модрича“ Модрича 

за 2023. годину 
 

 1. Усваја се Програм рада ЈУ „Развојна 
агенција општине Модрича“ Модрича за 
2023. годину. 
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 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-157/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
14. 
 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Програма рада Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице Модрича за 2023. 
годину, Скупштина општине Модрича на 19. 
сједници одржаној 14. децембра 2022. 
године, донијела је   
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Програма рада Територијалне 
ватрогасно-спасилачке јединице Модрича 

за 2023. годину 
 
 1. Усваја се Програм рада 
Територијалне ватрогасно-спасилачке 
јединице Модрича за 2023. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-158/22                             Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
15. 
 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Програма рада ЈУ Културно-спортски центар 
Модрича за 2023. годину, Скупштина 
општине Модрича на 19. сједници одржаној 
14. децембра 2022. године, донијела је   

  
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Програма рада ЈУ Културно-
спортски центар Модрича за 2023. годину 

 
 1. Усваја се Програм рада ЈУ 
Културно-спортски центар Модрича за 2023. 
годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-159/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
16. 
 На основу члана 37. Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број  5/17), а након разматрања 
Информације о стању у области снабдјевања 
електричном енергијом, Скупштина општине 
Модрича на 19. сједници одржаној 14. 
децембра 2022. године, донијела је   
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању Информације о стању у 

области снабдјевања електричном 
енергијом 

 
 1. Прихвата се Информација о стању у 
области снабдјевања електричном енергијом. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 
Број:  01-022-160/22                            Предсједник 
14. децембар 2022. год                Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 

 
 

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
1. 
 На основу члана 59.став (1) тачка 12)  
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“  ,број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 19.став (1) тачка 
4) Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“,број:  

 
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 доноси 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник  о 

начину и поступку пријема дјеце у Јавну 
предшколску установу „Наша радост“ 

Модрича 
 
I 

 
 Даје се сагласност на Правилник о 
начину и поступку пријема дјеце у Јавну 
предшколску установу „Наша Радост“ 
Модрича, број: 01/-978/22 од 
10.10.2022.године. 
 

II 
 Правилник је донио Управни одбор 
Јавне предшколске установе „Наша радост“ 

Модрича на сједници одржаној  
10.10.2022.године, на основу одредби Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“,број: 
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“. 

 
Број: 02-014-82/22                        Начелник општине  
25. новембар 2022.год             Јовица Радуловић с.р. 

 
2. 
 
 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19, 61/21) и члана 68. Став 1. тачка 24. Статута општине Модрича 
(„Службени гласник општине Модрича број 5/17), начелник општине  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Оперативног плана за локализацију Визије мјесних заједница за општину 

Модрича за период  2023-2025. године 
 

I 
 
 Овом Одлуком се усваја Оперативни план за локализацију визије мјесних заједница за 
општину Модрича за период 2023-2025. године (у даљем тексту Оперативни план МЗ), који је 
израђен у оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини , фаза 2“. 
 

II 
 
За реализацију Оперативног плана МЗ задужује се Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

III 
 
Саставни дио ове Одлуке је Оперативни план за локализацију Визије мјесних заједница за 
општину Модрича за период 2023-2025. године. 
 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 
 
Број: 02-014-97/22                                 Начелник општине  
06. децембар 2022.год                   Јовица Радуловић с.р. 



Страна - 28   Број 14.   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА   четвртак,  15. децембар 2022. 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЈУ ВИЗИЈЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
Општина Модрича 

Период: 2023 – 2025. година 

Пројекат/Мјера/ 
Активност 

Рок 
извршења Очекивани резултат 

Носилац 
реализације 

(најмања 
организациона 

јединица) 

Усваја 
се од 

стране 
СО или 
начелн

ика 

Да/Не 

Веза са 
ПКИ 

Да/К-
О-И 

Не 

Извори 

Извори и износи 
планираних финансијских 

средстава у КМ 

Година  
I 

Година 
II 

Година 
III 

Веза са функционалним моделом Визије МЗ:   
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАО ПРОСТОР ЗА ЗАГОВАРАЊЕ И ПРИСТУП ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

Функционална област:  Увођење дјелотворних метода и процедура за ефикасну комуникацију између Општине Модрича и мјесних заједница са посебним 
акцентом на пружање благовремених повратних инфромација представницима савјета мјесних заједница кроз системско и  институционализовано уређење 
протока информација између општинске управе  и мјесних  заједница. 

1. Унаприједити 
комуникацију 
Општине Модрича са 
представницима 
мјесних заједнице и 
грађанима у мјесним 
заједницама са 
посебним акцентом 
на пружање 
благовремених 
повратних 
информација. 

2023 - 2025 

• Креирана и усвојена одлука 
којом се уређују процедуре и 
обрасци ( везано за 
комуникацију између начелника 
и општинских служби са 
представницима МЗ и грађанима 
(2023.); 

• Успостављена пракса 
организације и одржавања 
заједничких састанака између 
начелника и општинских служби 
са представницима мјесних 
заједница: 

• Најмање два састанка 
годишње почевши од 2023. 
године 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Савјети МЗ; 

ДА НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 0 



Четвртак, 15. децембар 2022.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА   Број 14.   Страна - 29 
 

2. Успоставити 
електронску 
комуникацију између 
Општине Модрича и 
мјесних заједнице. 

 

2023-2024 

• Израђен и усвојен протокол за 
електронску комуникацију  
Општине Модрича са 
представницима МЗ (прописани 
облици комуникације, начин 
употребе, право приступа, 
архивирање и др.) (2023.); 

• Отворене e-mail адреса са 
званичном екстензијом ЈЛС, 
односно са уједначеним 
корисничким именом за све 
мјесне заједнице (2023.); 

• Одржана обука о кориштењу  e-
mailа у свакодневном раду 
мјесних заједница – као саставни 
дио годишњег плана обука 
(2023.); 

• За сваку мјесну заједницу 
успостављена Вибер група (на 
нивоу мјесне заједнице) у коју су 
укључени сви чланови савјета 
мјесне заједница и представник 
ресорног Одјељења (2023.); 

• Креирана вибер група за 
представнике свих мјесних 
заједница – једна вибер група за 
све мјесне заједнице (2023.); 

• Унапријеђена званична интернет 
страница Општине кроз увођење 
подстранице са информацијама о 
МЗ, са садржајем о 
информацијама, активностима,  
догађајима у МЗ и сл.(2024.); 
 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

ДА НЕ 

Буџет 0 0 300 

Кредит 0 0 0 

Донација 600  300 

Остало 0 0 0 

Укупно 600 0 600 

Функционална област: Укључивање мјесних заједница у процес израде и усвајања буџета  и осталих кључних локалних прописа, политика и стратешких 
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докумената уз обезбјеђење благовремених повратних информација представницима мјесних заједницама 

3. Интерним актима 
(смјернице, протокол 
и др.) дефинисати 
учешће мјесних 
заједнице у процесу 
усвајања кључних 
локалних планова и 
политика - плана 
капиталних 
инвестиција, буџета 
Општине, 
стратегија и др.  

2023 - 2025 

• Прописана процедура о 
укључивању МЗ у процес 
израде кључних локалних 
планова и политика(2023.); 

• Савјети МЗ укључени у 
процес креирања кључних 
локланих планова и политика  
(2023-2025.); 

• Одржана обука за 
представнике мјесних 
заједнице о могућностима и 
начину њиховог укључивања 
у процес усвајања кључних 
локалних политика (као 
саставни дио плана обука за 
представнике мјесних 
заједнице) (2023-2024.); 

• Усвојене кључне локалне 
политике и планови  
(документ ПКИ, тро/годишњи 
план ЈЛС, Буџета и др.) 
представљени 
представницима МЗ, са 
јасним прегледом усвојених и 
одбијених пројеката по МЗ уз 
одговарајућа 
образложења.(2023-2025.) 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

НЕ НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 600 600 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 600 600 0 

4. Израдити акт о 
провођењу и 
документовању 
учешћа грађана 
посредством 
креираних 

2023 

• Именовано радно 
тијело  задужено за израду 
акта састављено од 
представника Општине, 
Савјета МЗ и грађана (2023.); 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

ДА НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 
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механизама, са 
посебним фокусом не 
механизам јавне 
расправе о буџету и 
тро/годишњим 
плановима развоја 
општине 

• Донесен/ усвојен акт којим је 
утврђена обавеза те начин 
провођења консултација 
између надлежних служби у 
ЈЛС и предсједника савјета 
МЗ, како би надлежни органи 
могли благовремено и 
ефикасно провести јавне 
расправе у МЗ, као и 
инструкције о 
прослијеђивању повратних 
информација грађанима 
(2023.); 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

Донација 600 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 600 0 0 

Функционална област:  Унапређење сарадње представника мјесних заједница са изабраним одборницима у Скупштини општине Модрича 

5. Уредити 
комуникацију између 
одборника у СО 
Модрича и 
представника мјесних 
заједница и грађана у 
мјесним заједницама 

2024-2025  

• Израђена и усвојена Одлука 
којом се уређују процедуре и 
обрасци везано за комуникацију 
одборника и грађана у мјесним 
заједницама (нпр. Механизам 
одборничког сата) (2024.); 

• Израђен годишњи план 
комуникације одборника са 
грађанима у мјесним 
заједницама , почевши од 2024.); 

• Успостављена пракса редовних 
посјета одборника мјесним 
заједницама 

• Почевши од 2024. године, на 
годишњем нивоу одржано 
најмање 12 састанака 
представника мјесних заједница 
и одборника из СО Модрича;   

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одборници у СО 
Модрича; 

Савјети МЗ 

ДА НЕ 

Буџет 

0 0 0 

Кредит 

0 0 0 

Донација 

0 0 0 

Остало 

0 0 0 
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Укупно 0 0 0 

6. Подстицати 
учешће 
представника 
мјесних заједнице 
у раду СО 
Модрича/ 
Комисијама СО 
Модрича с циљем 
заступања и 
јачања улоге 
мјесних заједнице 
на локаном нивоу 
(посебно 
подстицати 
учешће жена у 
овом процесу) 

2023 - 2025 

• Успостављена пракса 
електронског обавјештавања 
представника мјесних заједница 
о одржавању сједница СО 
Модрича и достављања дневног 
реда (2023.); 

• Одржана обука за представнике 
мјесних заједница о могућности 
учешћа у раду СО (2023.), 
директно или индиректно 
(сагледане могућности за њихов 
ангажман у раду 
Комисија)(2023.); 

• Формирана радна група како би 
се идентификовале области  за 
која је обавезно учешће 
представника мјесних заједница 
у раду СО Модрича те 
прописали начини њиховог 
укључивања (2024.); 

• Анализиране могућности и 
сачињене препоруке у погледу 
укључивања представника 
мјесних заједница у рад 
општинских комисија (2025.);   

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине  

ДА НЕ 

Буџет 

0 0 0 

Кредит 

0 0 0 

Донација 

0 0 0 

Остало 

0 0 0 

Укупно 

0 0 0 

Функционална област: Промоција улоге савјета мјесних заједница у анимирању грађана за активније учешће у јавним расправама о буџету, изради 
локалних стратегија,  урбанистичко-планске документације, измјенама Статута општине као и у другим питањима од значаја и интереса за грађане у 
мјесним заједницама 



Четвртак, 15. децембар 2022.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА   Број 14.   Страна - 33 
 

7. Подстицати и 
промовисати 
иницијативе МЗ међу 
грађанима путем 
медија. 

2023-2025 

• Прописани начини 
пријављивања Иницијатива 
из МЗ – креирани обрасци 
(2023.); 

• Информације о покренутим и 
реализованим иницијативама 
МЗ у контексту унапређења 
услова за живот грађана 
представљене преко званичне 
интернет странице Општине, 
путем локалних медија и FB 
страница МЗ, огласним 
плочама и др.) (2023 – 2025.); 

• Успостављена пракса 
редовног позивања мјесних 
заједница за учешће у 
активностима од ширег 
друштвеног значаја 
(волонтерске акције, акције 
уређења и заштите животне 
средине и др) – сачињена 
процедура и именована особа 
унутар општинске управе 
задужена за позивање мјесних 
заједница (2024.); 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове 

Савјети МЗ 

НЕ НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 0 

8. Успоставити праксу 
избора најактивнијих 
мјесних заједнице на 
подручју општине 
Модрича;   

2024-2025 

• Израђена и усвојена Одлука о 
избору најактивније мјесне 
заједнице или савјета мјесне 
заједнице (2024.); 

• Одржана промоција усвојене 
Одлуке - Мјесне заједнице 
упознате са садржајем и 
начином аплицирања на 
позив за избор најактивније 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 

ДА НЕ 

Буџет 0 0 1500 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 500 1500 
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МЗ (2024.); 

• Одржан избор најактивније 
мјесне заједнице (2025.). 

заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 500 3000 

Веза са функционалним моделом Визије МЗ:   
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАО МЈЕСТО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СТАНОВНИШТВУ 

Функционална област:  Стварање минималних организацијских, просторних и техничких услова  за рад свих мјесних заједница на подручју општине 
Модрича у складу са добрим праксама у управљању мјесним заједницама, увођење програма обуке за особе задужене за рад са мјесним заједницама као и 
већа финансијска издвајања за  трошкове рада мјесних заједница 

8. Обезбиједити 
простор и 
материјално-
техничке услове за 
несметан рад 
представника мјесних 
заједнице на простору 
општине Модрича. 

2023-2025 

• Сачињен преглед стања 
функционалности и 
опремљености просторија 
мјесних заједнице са 
специфицираним потребним 
интервенцијама – израђен План 
санације (2023.); 

• Обезбијеђен и опремљен 
простор за рад (канцеларије) 
савјета мјесних заједница на 
подручју општине Модрича: 

o Извршена санација/ 
уређење 3 просторије 
МЗ; 2023.  

o Извршена санација/ 
уређење 3 просторије 
МЗ; 2024.  

o Извршена санација/ 
уређење 4 просторије 
МЗ; 2025.  

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и општу 
управу; 

Савјети МЗ 

НЕ ДА 

Буџет 1000 3000 4000 

Кредит 0 0 0 

Донациј
а 8000 6000 8000 

Остало 0 0 0 

Укупно 9000 9000 12000 
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9. Израдити годишњи 
план обука за 
представнике мјесних 
заједнице с циљем 
њиховог 
оспособљавања за 
управљање мјесном 
заједницом. 

2023-2025 

• Израђен годишњи план обука за 
представнике мјесних заједнице 
(теме, динамика обука, теме 
обука и др) за посматране 
године; 

o У 2023. години 
проведене најмање 4 
обуке за 
представнике мјесних 
заједнице; 

o У 2024. години 
проведене најмање 4 
обуке за 
представнике мјесних 
заједнице; 

o У 2025. години 
проведене најмање 4 
обуке за 
представнике мјесних 
заједнице; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и општу 
управу; 

Савјети МЗ; 

НЕ НЕ 

Буџет 0 600 600 

Кредит 0 0 0 

Донациј
а 1200 1800 1800 

Остало 0 0 0 

Укупно 1200 2400 2400 

10. Израдити акт којим 
се утврђују 
транспарентни  
критерији и висина 
средстава у буџету 
Општине 
намијењених за 
редован рад и 
функционирање 
мјесне заједнице 
укључујући накнаде за 
рад за чланове савјета 
МЗ, те начин и 

2024 - 2025 

• Именовано радно тијело 
задужено са израду документа у 
којем ће бити сагледани 
финансијски аспекти редовног 
рада савјета мјесних заједница, 
сачињене пројекције и 
предложена рјешења за 
утврђивање критерија и висине 
средстава неопходних за редован 
рад савјета мјесних заједница – 
У саставу радног тијела 
укључени представници мјесних 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

ДА НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донациј
а 0 0 0 

Остало 0 0 0 
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кориштење тих 
средстава.  

заједница (2024.); 

• Усвојена одлука/ правилник о 
критеријима и висини средстава 
неопходних за редован рад 
савјета мјесних заједница 
Општине Модрича (2025.); 

Савјети МЗ; 

Укупно 0 0 0 

Функционална област:   Обезбјеђење ефикасне административно-техничке подршке од стране општинске управе за квалитетнији рад мјесних заједница 

11. Унаприједити 
административну и 
техничку подршку 
раду представника 
мјесних заједница.  

2024 

• Извршене измјене и допуну 
Правилника о систематизацији 
послова особа задужених за 
сарадњу са мјесним заједницама  
- Одређени општински 
упосленици задужени за стручну 
помоћ представницима мјесних 
заједницама (2024.); 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

ДА НЕ 

Буџет 0 500 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 500 0 

12. Унаприједити рад 
мјесних заједница у 
области планирања и 
извјештавања о раду 
грађанима и 
представницима ЈЛС/ 
СО 

2023-2025 

• Методологија рада мјесних 
заједница представљена 
представницима савјета 
мјесних заједница, уведена у 
свакодневни рад са мјесним 
заједницама (2023.); 

• Савјети мјесних заједница 
редовно планирају своје 
годишње активности, 
припремају и подносе 
извјештаје о раду (грађанима 
и ЈЛС), користећи формате 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

НЕ НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 



Четвртак, 15. децембар 2022.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА   Број 14.   Страна - 37 
 

креиране у оквиру 
Методологије за рад са 
мјесним заједницама. 

o Најмање 25% мјесних 
заједница израдило 
годишњи програма 
рада и поднијело 
извјештај о раду 
(2023.); 

o Најмање 50% мјесних 
заједница израдило 
годишњи програма 
рада и поднијело 
извјештај о раду 
(2024.); 

o Најмање 75% мјесних 
заједница израдило 
годишњи програма 
рада и поднијело 
извјештај о раду 
(2025.); 

Донација 0 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 0 

13. Анализирати 
перцпецију грађана о 
доступности и 
квалитету 
постојећих услуга или 
потребама за увођење 
нових у МЗ. 

2024  

• Иницирана и Проведена 
годишња анкета са најмање 200 
испитаника, водећи рачуна о 
различитим катеогријама 
испитаника – урбане и руралне 
средине, старосне катеогрије, 
полна припадност и др (2024.); 

• Анализиране потребе грађана за 
унапређењем постојећих и 
увођењем нових услуга путем 
анкете, а извјештај са анализом 
резултата анкете представљен 
јавности и Скупштини општине 
(2024.); 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и општу 
управу; 

Савјети МЗ 

НЕ НЕ 

Буџет 0 750 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 750 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 1500 0 
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Функционална област: Јачање сарадње између мјесних заједница и комуналних предузећа, цивилне заштите, полиције, здравствених и школских установа, 
центра за социјални рад у циљу квалитетнијег пружања услуга становницима мјесних заједница. 

14. Дефинисати 
Протокол о сарадњи/ 
комуникацији између 
Општине Модрича, 
јавних предузећа и 
установа и мјесних 
заједница - утврђена 
динамика састанака, 
начин комуникације и 
др.  

2023 - 2025 

• Израђен и потписан Протокол о 
сарадњи/ комуникацији (2023.); 

• Интензивирана сарадња 
представника мјесних заједница 
са јавним и комуналним 
предузећима на простору 
општине Модрича повратних 
информација МЗ  

o 2023. -одржан 
најмање 1 састанак; 

o 2024.- одржана 
најмање два 
састанака; 

o 2025. – одржана 
најмање два 
састанака; 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

НЕ НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 0 

Функционална област:  Јачање капацитета и улоге мјесне заједнице у квалитетној подршци социјално угроженим групама становништва и заштити 
становништва приликом елементарних непогода. 

15. Упознати 
представнике мјесних 
заједнице о значају и 
могућностима рада са 
социјално угроженим 
групама 
становништва и 
поступањима у 
ванредним 

2024-2025 

• Унапређена знања представника 
мјесних заједница о 
посматраним областима кроз 
реализацију годишњег плана 
обука - одржана најмање једна 
обука на ове теме (2024.); 

• Успостављена пракса 
организације и одржавања 
редовних састанака 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и општу 
управу 

Савјети МЗ 

НЕ НЕ 

Буџет 0 300 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 300 0 
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ситуацијама на 
подручју мјесних 
заједнице. 

представника Центра за 
социјални рад, Цивилне заштите 
и других релевантних 
институција са представницима 
мјесних заједница – у периоду 
2024-2025. одржан најмање један 
заједнички састанак са 
представницима поменутих 
институција; 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 600 0 

16. Идентификовати 
социјално угрожене 
становнике на 
подручју мјесних 
заједница те 
сачинити план 
поступања у циљу 
унапређења положаја 
ових категорија. 

2024--2025 

• Креирана листа/карта социјално 
угрожених лица на подручју 
мјесних заједница (2024.); 

• Сачињен план подршке 
идентификованим лицима на 
подручју мјесних заједница 
Модриче (2024.); 

• Проведена најмање једна акција 
подршке  идентификованим 
лицима на нивоу сваке мјесне 
заједнице (2025.); 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и општу 
управу 

Савјети МЗ 

НЕ НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 0 5000 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 5000 

Функционална област:   Оснаживање капацитета мјесних заједница у организацији грађанских волонтерских радних акција . 

17. Промовисати идеју 
волонтеризма и 
подржати 
волонтерске акције у 
мјесним заједницама. 

2024-2025 

• Одржана обуке на поменуту 
тему за представнике мјесних 
заједница и грађана (2024.); 

• Успостављени волонтерски 
сервиси у мјесним заједницама 
на подручју општине Модрича 

o У 2025. години 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и општу 
управу 

Савјети МЗ 

НЕ НЕ 

Буџет 0 300 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 300 3000 
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успостављена 
најмање два 
волонтерска сервиса; 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 600 3000 

Веза са функционалним моделом Визије МЗ:   
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАО ДРУШТВЕНИ ЦЕНТАР И ЦЕНТАР КУЛТУРЕ 

Функционална област: Осигурање инфраструктурних и техничких услова којим ће се дугорочно испунити улога мјесне заједнице као друштвеног центра 
али и формално-правно уређење кориштења просторија мјесне заједнице као друштвеног центра, центра културе и спорта. 

18. Успоставити одржив 
систем рада 
Дтруштвеног центра 
на простору општине 
Модрича 

2023-2025 

• Прописан/примјењен протокол о 
управљању Друштвеним 
центром (2023.) 

• Обезбијеђена финансијска 
средства за несметан рад 
Друштвеног центра – уведена 
буџетска линија за финансирања 
рада Друштвеног центра 
неопходна за реализацију 
садржаја препознатих од стране 
грађана (2023-2025.) 

Стручна Служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
финансије; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове 

ДА НЕ 

Буџет 5000 5000 5000 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 5000 5000 5000 

19. Израдити програм 
адаптација и 
опремање 
друштвених домова у 
МЗ. 

2023-2025 

• Сачињен попис свих објеката 
који су дати на располагање 
мјесним заједницама (2023.); 

• Израђен план санације и уређења 
просторија које су дате на 
располаагање мјесним 
заједницама – укључујући 
препоруке за могуће намјене тих 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове 

Савјети МЗ; 

НЕ ДА 

Буџет 0 0 10000 

Кредит 0 0 0 
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објеката нпр.  могућност 
претварања у друштвене центре 
и др. (2024.); 

• Сачињен план обезбјеђења 
финансијских средстава за 
потребе адаптације и опремање 
друштвених домова (2024.); 

• Започет процес санације и 
опремања друштвених домова – 
у 2025. извршена санација 
најмање једног друштвеног 
дома; 

Донација 0 0 10000 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 20000 

20. Успоставити систем 
управљања и 
кориштење 
друштвених домова и 
других објеката на 
простору мјесних 
заједнице 

2023 

• Кориштење просторија 
друштвених домова уређено 
посебним правилником, са јасно 
дефинисаним правима и 
обавезама корисника простора 
(2023.) 

• Представници Савјета МЗ 
задужени за управљање 
друштвеним домовима обучени 
да ефикасно и функционално 
управљају друштвеним 
домовима (2023.);  

Одјељење за 
општу управу и 
друштвене 
дјелатности; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове 

Савјети МЗ; 

ДА НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 600 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 600 0 0 

Функционална област:  Промоција грађанског активизма у мјесним заједницама и заступање интереса грађана кроз афирмацију грађанског активизма. 

21. Континуирано 
промовисати значај 
грађанског активизма 
у раду мјесних 
заједнице на подручју 
општине Модрича. 

2023-2025 

• Успостављена пракса 
организације и одржавања 
годишњих скупова посвећених 
активизму у локалним 
заједницама на подручју 
општине Модрича (2023-2025.); 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

НЕ НЕ 

Буџет 0 1000 1000 

Кредит 0 0 0 

Донација 2000 1000 1000 
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Савјети МЗ Остало 0 0 0 

Укупно 2000 2000 2000 

22. Успоставити 
механизам за 
финансирање мини 
пројеката грађанског 
активизма у мјесним 
заједницама 

2023-2025 

• Израђена и усвојена Одлука о 
финансирања мини пројеката у 
мјесним заједницама (2023.); 

• Уведена буџетска линија за мини 
пројекте у мјесним заједницама 
(2024.); 

• Мјесне заједнице упознате са 
одлуком и поступком 
аплицирања за реализацију мини 
пројеката у мјесним заједницама 
(2024.); 

• Расписан јавни позив и одабрани 
мини пројекти (2024-2025.); 

Стручна служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
финансије; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

ДА НЕ 

Буџет 0 10000 10000 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 10000 10000 

Остало 0  0 

Укупно 0 20000 200000 

Функционална област: Јачање сарадње између мјесних заједница на подручју општине Модрича како би се што ефикасније ангажовали на рјешавању 
проблема од заједничког интереса. 

23. Кроз неформалну 
мрежу/ организацију 
иницирати сарадњу 
представника мјесних 
заједнице с циљем 
унапређења рада 
мјесних заједница, 
идентификације 
проблема, покретања 
иницијатива и др. 

2024-2025 

• Креирана правила рада мреже 
мјесних заједница уз активно 
учешће представника мјесних 
заједница (2024.); 

• Одржан најмање један 
састанак мреже у складу, а 
закључци прослијеђени 
Општини на даљње 
поступање (2025.); 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове 

Савјети МЗ 

НЕ НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 0 1000 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 1000 

Функционална област: Развој сарадње са невладиним организацијама, нарочито сарадње са удружењима која заступају интересе младих, жена и особа са 
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инвалидитетом, и јачање свијести о улози невладиних организација и могућностима за конкретну сарадњу мјесних заједница са невладиним организацијама. 

24. Унаприједити  
сарадњу мјесних 
заједница и удружења 
грађана на 
пројектима и 
иницијативама од 
заједничког интереса  

2023-2025 

• Одржани „Отворени дани УГ са 
подручја општине Модрича“ 
како би се представници мјесних 
заједница упознали са радом УГ 
те сагледали могућност за 
реализацију заједничких 
активности (2023-2025.); 

• Припремљене заједничке 
иницијативе представника МЗ и 
НВОа у складу са 
идентификованим приоритетима 
на форумима грађана – на 
годишњем нивоу, почевши од 
2023. креирано најмање пет 
иницијатива/ пројеката; 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ; 

НЕ НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 2000 2000 2000 

Остало 0 0 0 

Укупно 2000 2000 2000 

Веза са функционалним моделом Визије МЗ:   
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАО ПРОСТОР ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА 

Функционална област:  Обезбјеђење простора за окупљање грађана с циљем њиховог учешћа у процесима доношења одлука на локалном нивоу. 

25. Извршити анализу 
постојећих простора 
који су дати на 
располагање 
представницима 
савјета мјесних 
заједница у погледу 
њихове 
функционалности, 
опремљености и др.  

2023 - 2025 

• Извршен попис просторија, 
преглед тренутног стања те 
израђен план санације и уређења 
просторија мјесних заједница 
(2023.); 

• Започет процес санације и 
опремања просторија мјесних 
заједница:  

o У 2023. години 
уређена најмање 4 
простора;  

o У 2024. години 
уређена најмање 4 
простора;  

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове 

Савјети МЗ 

НЕ ДА 

Буџет 1000 2000 3000 

Кредит 0 0 0 

Донација 3500 2500 3500 

Остало 0 0 0 

Укупно 2500 4500 6500 
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o у 2025. години 
уређено најмање 5 
простора; 

 

 

Функционална област: Обезбјеђење материјалне и стручне подршке раду органа мјесних заједница, како би се постигао већи ангажман, а посљедично и 
веће учешће грађана у доношењу одлука и раду мјесних заједница. 

26. Оснажити подршку  
представницима 
мјесних заједнице у 
извршавању њихових 
обавеза (Веза са 
активностима број 
10 и 11) 

2024 – 2025 

• Ојачани капацитети 
представника локалне управе у 
погледу подршке у раду 
представницима мјесних 
заједница кроз организацију 
обука у складу са годишњим 
планом обука(2024-2025.); 

• Покренута иницијатива за 
увођење накнаде 
представницима мјесних 
заједница за њихов редован рад 
(2025.); 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ 

НЕ НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донациј
а 0 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 0 

Функционална област:  Утврђивање иновативних механизама за проактивније учешће грађана у јавним расправама и другим облицима грађанског учешћа 
у пословима мјесне самоуправе. 

27. Извршити анализу 
примјене постојећих 
механизама за учешће 
грађана у процесима 
одлучивања на 
локалном нивоу те 
идентификовати 
простор за њихово 
унапређење као и 
креирање нових 
механизама 
грађанског учешћа 

2023-2024 

• Извршена процјена примјене 
постојећих механизама са 
препорукама за њихово 
унапређење (2023.); 

• Уведени нови механизми за 
учешће грађана у процесима 
доношења одлука (2024.); 

Стручна Служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине; 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

ДА НЕ 

Буџет 0 500 0 

Кредит 0 0 0 

Донациј
а 0 500 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 1000 0 
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Савјети МЗ 

Функционална област:   Афирмисање форума грађана као метода рада са грађанима у мјесним заједницама. 

28. Континуирана 
промоција Форума 
грађана као ефикасног 
модела рада са 
грађанима.  

2023 - 2025 

• Форум грађана уврштен у 
релевантне документе (Статут 
општине) као механизам за 
учешће грађана и прописан 
начин његове примјене (2023); 

• Форум грађана препознат као 
механизам за учешће грађана у 
процесима одлучивања од стране 
представника мјесних заједница 
и активно коришћен током 
процеса доношења одлука на 
нивоу мјесне заједнице - на 
годишњем нивоу организована и 
одржана најмање једна обука за 
представнике мјесних заједница 
о вођењу форума (2023-2025.); 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

Савјети МЗ 

ДА НЕ 

Буџет: 0 0 0 

Кредит: 0 0 0 

Донација: 500 500 500 

Остало: 0 0 0 

Укупно: 500 500 500 

Функционална област: Укључивање жена у мјесним заједницама у процесе доношења планова за развој мјесних заједница, укључујући питања за 
побољшање живота жена у МЗ . 

29. Промовисати значај 
учешћа жена у раду 
мјесних заједница те 
подстицање њиховог 
укључивања у рад 
мјесних заједница. 

2024 - 2025 

• Креирани механизми за 
подстицање женског 
активизима у раду мјесних 
заједница (нпр. обавезни 
критерији приликом додјеле 
средстава мјесним 

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове; 

НЕ НЕ Буџет: 0 0 0 
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заједницама јесте адресирање 
проблема и потреба жена у 
мјесним заједницама)(2024.); 

• Као саставни дио годишњег 
плана обука организована 
најмање једна инфо/ 
едукативна сесија о важности 
учешћа жена у раду локалне 
заједнице -нпр. од стране 
Комисија за равноправност 
полова, удружења жена и сл. 
(2024.); 

• На званичној интернет 
страници Опшине 
успоставити праксу 
објављивања информација 
које су од посебног интереса 
за живот и рад жена у 
локалним заједницама 
(бесплатни здравствени 
преглед, женско 
предузетништво и др.) 
(2024.); 

• Инициран процес 
успостављања комисија/ 
одбора који ће се бавити 
питањем ангажмана жена у 
раду савјета мјесне заједнице 

o У 2025. години у 25% 
мјесних заједница 
успостављене 
комисије/ одбори; 

 
 

Савјети МЗ; 

Кредит: 0 0 0 

Донација: 0 0 0 

Остало: 0 0 0 

Укупно: 0 0 0 

Функционална област: Успостављање ефикасније комуникације и већег степена информисаности грађана о питањима важним за грађанско учешће у  
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доношењу одлука. 

30. Успоставити праксу 
редовног 
информисања 
представника мјесних 
заједница о свим 
прописима 
релевантним за рад 
мјесних заједница и 
живот грађана у 
мјесним заједницама. 

2023 - 2025 

• Извршен попис аката/ сачињена 
листа релевантних за рад 
мјесних заједница (2023.); 

• На постојећој интернет страници 
Општине успостављена; 
подстраница са прегледом свих 
аката релевантних за рад мјесних 
заједница(2024); 

• Успостављена пракса 
представљања аката 
представницима мјесних 
заједница кроз редовне годишње 
састанке (2025.); 

Стручна Служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине  

Одјељење за 
борачко-
инвалидску 
заштиту и опште 
послове 

НЕ НЕ 

Буџет: 0 0 0 

Кредит: 0 0 0 

Донација
: 0 0 0 

Остало: 0 0 0 

Укупно: 0 0 0 

31. Редовно 
достављати  материј
але који су предмет 
јавних консултација 
Савјетима МЗ. 

2024 - 2025 

• Успостављена пракса 
достављања материјала који 
су предмет јавних 
консултација представницима 
мјесних заједница, са 
инструкцијама о могућем 
начину учешћа у 
консултацијама (2024 – 
2025.); 

• Материјали који су предмет  
јавних консултација 
благоовремено  су објављени 
на званичној интернет 
страници Општине Модрича 
(2024-2025.).  

 
 

Стручна Служба 
Скупштине 
општине и 
Начелника 
општине  

Одјељење за 
борачко-

инвалидску 
заштиту и опште 

послове 

ДА НЕ 

Буџет 0 0 0 

Кредит 0 0 0 

Донација 0 0 0 

Остало 0 0 0 

Укупно 0 0 0 

УКУПНИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА Буџет 5800 24450 35400 
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НАПОМЕНА:  
Колона 1: Назив пројекта или активности која ће се предузети како би се допринијело реализацији усвојене Визије МЗ 
Колона 2: Рок извршења пројекта или активности који подразумијева навођење почетне и крајње године њене имплементације (нпр 2023-2025.) 
Колона 3: Крајњи резултат пројекта или активности који је јасно одређен, специфичан и мјерљив 
Колона 4: Најмања организациона јединица у оквиру ЈЛС која је одговорна за реализацију активности  
Колона 5: Уколико се ради о активности која подразумијева усвајање од стране Скупштине општине или начелника Општине, наводи се “Да” (нпр. активност „Доношење 
Одлуке о мјесним заједницама”) 
Колона 6: Означава се са „Да“ уколико се ради о пројекту који подразумијева улагање у комуналну инфраструктуру и саставни је дио Плана капиталних инвестиција. За 
кандидоване пројекте се уноси (К); за одобрене пројекте се уноси (О); за пројекте који су у имплементацији уноси се (И). 
Колона 7: Извор финансирања пројекта или активности који може бити из буџета Општине или из вањских извора (по основу донације, кредита). 
 
 
 
 
 
 
  

Кредит 0 00 0 

Донација 19000 26250 47600 

Остало 0 0 0 

Укупно 24800 50700 83000 
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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  05/6-372-44/22 од 23. новембра 2022. 
године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 01-15 упис промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, 
ул. Николе Пашића бр 1-3, са сљедећим 
подацима: 

Лице овлашћено за заступање је 
НИНКОВИЋ МИРЈАНА, шредсјендик 
Управног одбора, која заступа заједницу 
самостално и без ограничења. 

Ранији заступник САВИЋ ГРОЗДА, 
предсједник Управног одбора, бруше се из 
Регистра. 

 
Број: 05/6-372-44/22  
Датум: 23. новембар 2022. године  
 
                                       Службено лице органа  
                                  Срђан Јовановић, дипл. ецц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
О Г Л А С 

 
Одјељење за просторно уређење, 

стамбено-комуналне послове и екологију                                                     
Модрича, Видовданска  1. на основу рјешења 
број  05/6-372-45/22 од 12. децембра 2022. 
године, извршио је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 01-74 упис оснивања 
ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Модрича, Ул. Војводе Степе 
Степановића бр. 10, Модрича, Ул. Војводе 
Степе Степановића бр. 10. са сљедећим 
подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за 
управљање зградом, Модрича, ул. Војводе 
Степе Степановића бр. 25. 

Оснивачи: 13 етажна власника зграде. 
Дјелатност: 68.32 – управљање 

зградом за рачун етажних власника. Иступа у 
правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно 
до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. 

Заступа НИКОЛИЋ МАРИЦА, 
предсједник Управног одбора, самостално и 
без ограничења. 

 
Број: 05/6-372-45/22  
Датум: 12. децембар 2022. године  
 
                                       Службено лице органа  
                                  Срђан Јовановић, дипл. ецц 
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“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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