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112. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 10. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича...........................................................1/22 
 
113. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича...........................................1/22 
 
114. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 11. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича...........................................................2/16 
115. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича...........................................2/16 

Рег.бр.______________________________Бр./стр 
 
116. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији Локалног акционог плана за 
унапређење положаја ромске популације на 
подручју општине Модрича у 2021. 
години..............................................................2/16 
 
117. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
општинских инспекција у 2021. години.......2/16 
 
118. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Комуналне полиције у 2021. години.............2/17 
 
119. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и 
дјеловању цивилне заштите у 2021. 
години..............................................................2/17 
 
120. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији Стратегије социјалног становања у 
2021. години....................................................2/17 
 
121. Закључак о усвајању Информације о 
активностима Републичке управе за геодетске 
и имовинско правне послове – ПЈ Модрича у 
2021. години....................................................2/18 
 
122. Закључак о усвајању Информације о 
здравственом стању животиња на подручју 
општине Модрича у 2021. години................ 2/18 
 
123. Закључак о усвајању Информације о 
односима са јавношћу и информисању 
грађана.............................................................2/18 
 
124. Закључак о усвајању Иницијативе за 
проглашење споменика природе „Стари јасен“ 
у Горњој Копривни.........................................2/18 
 
125. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 12. редовне сједнице  Скупштине општине 
Модрича...........................................................3/12 
 
126. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича...........................................3/12 
 
127. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Начелника општине за 2021. 
годину..............................................................3/12 
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Рег.бр.______________________________Бр./стр 
 
128. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији Програма капиталних улагања у 
2021. години....................................................3/12 
 
129. Закључак о усвајању Плана капиталних 
инвестиција општине Модрича за период 2022-
2024. година (са Планом капиталних 
инвестиција)....................................................3/13 
 
130. Закључак о усвајању Годишњег Плана 
реализације Стратегије развоја општине 
Модрича 2017-2026. година у 2022. 
години..............................................................3/17 
 
131. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Јавне здравствене установе „Апотека“ Модрича 
за 2021. годину................................................3/17 
 
132. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Јавне установе „Центар за социјални рад“ 
Модрича за 2021. годину................................3/17 
 
133. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Јавног предузећа „Српски културни центар“ 
Модрича за 2021. годину................................3/18 
 
134. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Јавне установе „Културно спортски центар“ 
Модрича за 2021. годину................................3/18 
 
135. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Јавне установе „Развојна агенција општине 
Модрича“ за 2021. годину..............................3/18 
 
136. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 
2021. годину....................................................3/18 
 
137. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Јавне установе Туристичка организација 
„Модрича“ Модрича за 2021. годину............3/19 
 
138. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији локалног акционог плана за 
реинтеграцију БХ држављана који се враћају 
по основу споразума о реадмисији на подручју 
општине Модрича за период 2019-2022. година 
у 2021. години.................................................3/19 
 
 
 

Рег.бр.___________________________Бр./стр 
 
139. Закључак о усвајању Информације о 
остваривању права бораца, породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида у 
2021. години, са освртом на материјално 
издвајање општине Модрича.........................3/19 
 
140. Закључак о усвајању Информације о стању 
насиља у породици на подручју општине 
Модрича...........................................................3/19 
 
141. Закључак о усвајању Информације о 
провођењу Протокола о поступању и сарадњи 
надлежних субјеката на заштити жртава 
насиља у породици.........................................3/20 
 
142. Закључак о усвајању Информације о 
утрошку намјенских средстава од накнаде по 
основу продаје шумских дрвних сортимената 
за 2021. годину................................................3/20 
 
143. Закључак о усвајању Плана утрошка 
намјенских средстава од накнаде по основу 
продаје шумских дрвних сортимената у 2022. 
години..............................................................3/20 
 
144. Закључак о усвајању Плана активности 
помирења за период 2022-2024. година са 
Платформом за мир........................................3/21 
 
145. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 13. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича.............................................................5/8 
 
146. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича.............................................5/8 
 
147. Закључак о усвајању Одлуке о измјенама 
Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и 
дијелова насељених мјеста, означавање зграда 
и грађевинских парцела бројевима.................5/9 
 
148. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника Добој за период од 
01.01.2021. до 31.12.2021. године....................5/9 
 
149. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2021. 
годину..............................................................5/10 
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Рег.бр.______________________________Бр./стр 
 
150. Закључак о усвајању Извјештаја о 
реализацији Стратешког плана за сарадњу са 
дијаспором за 2021. годину...........................5/10 
 
151. Закључак о усвајању Информације о стању 
јавне безбједности на подручју општине 
Модрича у 2021. години.................................5/10 
 
152. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији Програма развоја  пољопривреде и 
села у 2021. години.........................................5/11 
 
153. Закључак о усвајању Годишњег програма 
коришћења пољопривредног земљишта у 
својини Републике Српске на подручју 
општине Модрича за 2022. годину................5/11 
 
154. Закључак о усвајању Информације о стању 
запослености и незапослености на подручју 
општине Модрича у 2021. години са освртом 
на потребе кадрова за развој општине..........5/11 
 
155. Закључак о усвајању Информације о стању 
јавне расвјете на подручју општине 
Модрича...........................................................5/11 
 
156. Закључак о усвајању Информације о 
стипендирању студената на територији  
општине Модрича...........................................5/12 
 
157. Закључак о усвајању Информације о раду 
друштвених организација и удружења грађана 
у 2021. години.................................................5/12 
 
158. Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о 
комуналном реду...............................................6/7 
 
159. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 14. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича.............................................................6/7 
 
160. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича.............................................6/7 
 
161. Закључак о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета за период 01.01. до 
31.12.2021. године.............................................6/7 
 
 

Рег.бр.______________________________Бр./стр 
 
162. Закључак о усвајању Извјештаја о 
кориштењу средстава буџетске резерве за 
период 01.01. до 31.12.2021. године................6/8 
 
163. Закључак о усвајању Годишњег извјештаја 
о реализацији Стратегије развоја општине 
Модрича за 2021. годину..................................6/8 
 
164. Закључак о усвајању Извјештаја о 
рјешавању предмета у управном поступку у 
2021. години......................................................6/8 
 
165. Закључак о усвајању Информације о 
пријављеним непокретностима на територији 
општине Модрича, достављеним пореским 
рачунима и наплаћеним порезима за 2021. 
годину................................................................6/9 
 
166. Закључак о усвајању Правилника о 
условима и начину отуђења непокретности у 
својини општине Модрича, у циљу реализације 
инвестиционог пројекта од посебног значаја за 
локални економски развој испод тржишне 
цијене или без накнаде.....................................8/9 
 
167. Закључак о усвајању Визије развоја 
мјесних заједница у општини Модрича........8/12 
 
168. Закључак о усвајању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Градски базен“ д.о.о. 
Модрича...........................................................8/15 
 
169. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 15. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича...........................................................8/15 
 
170. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива,  
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича...........................................8/15 
 
171. Закључак о усвајању Одлуке о 
финансирању програма и пројеката удружења 
грађана – невладиних организација 
(НВО).............................................................11/12 
 
172. Закључак о прихватању Нацрта Одлуке о 
усвајњу ребаланса буџета општине Модрича за 
2022. годину..................................................11/13 
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173. Закључак о усвајању Извјештаја о 
извршењу буџета општине Модрича за период 
01.01-30.6.2022. године................................11/27 
 
174. Закључак о усвајању Извјештајa о 
коритштењу буџетске резерве за период 01.01-
30.6.2022. године...........................................11/28 
 
175. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 16. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича.........................................................11/28 
 
176. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича.........................................11/28 
 
177. Закључак о усвајању Информације о 
пословању привреде на подручју општине 
Модрича у 2021. години...............................11/28 
 
178. Закључак о усвајању Плана управљања 
отпадом на подручју општине Модрича за 
2023-2027. годину.........................................11/29 
 
179. Закључак о неприхватању захтјева 
радника Општинске управе Модрича за отпис 
камате.............................................................11/29 
 
180. Закључак о неприхватању  захтјева за 
разрјешење доктора медицине-
мртвозорника.................................................11/29 
 
181. Закључак о прихватању иницијатива за 
Измјену дијелова Регулационог плана 
„Модрича 1“..................................................12/22 
 
182. Закључак о прихватању Нацрта буџета 
општине Модрича за 2023. годину..............12/22 
 
183. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 17. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича.........................................................12/23 
 
184. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича.........................................12/23 
 

Рег.бр.______________________________Бр./стр 
 
185. Закључак о усвајању Извјештаја о упису 
ученика у основне и средњу школу у школској 
2022/23. години са освртом на успјех ученика, 
стање кадрова, материјални положај школа и 
опремљености подручних основних 
школа..............................................................12/23 
 
186. Закључак о усвајању Извјештаја о раду 
ЈПУ „Наша радост“ Модрича за 2021/22. 
годину............................................................12/24 
 
187. Закључак о усвајању Програма рада ЈПУ 
„Наша радост“ Модрича за 2022/2023. 
годину............................................................12/24 
 
188. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији Програма омладинске политике у 
2021. години..................................................12/24 
 
189. Закључак о усвајању Информације о стању 
спорта на подручју општине Модрича са 
финансијским извјештавањем спортских 
клубова који се финансирају из буџета 
општине Модрича.........................................12/24 
 
190. Закључак о усвајању Информације о раду 
мјесних заједница на подручју општине 
Модрича за 2021 годину...............................12/25 
 
191. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 18. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича.........................................................14/25 
 
192. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива, 
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича.........................................14/25 
 
193. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ 
Центар за социјални рад Модрича за 2023. 
годину............................................................14/25 
 
194. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ 
„Развојна агенција општине Модрича“ 
Модрича за 2023. годину..............................14/25 
 
195. Закључак о усвајању Програма рада 
Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице 
Модрича за 2023. годину..............................14/26 
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Рег.бр.______________________________Бр./стр 
 
196. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ 
Културно-спортски центар Модрича за 2023. 
годину............................................................14/26 
 
197. Закључак о прихватању Информације о 
стању у области снабдјевања електричном 
енергијом.......................................................14/26 
 
198. Закључак о усвајању Програма рада 
Скупштине општине Модрича за 2023. 
годину..............................................................15/1 
 
199. Закључак о усвајању Извода из записника 
са 19. редовне сједнице Скупштине општине 
Модрича.........................................................15/15 
 
200. Закључак о усвајању Информације о 
реализацији закључака, иницијатива,  
приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича.........................................15/15 
 
201. Закључак по Одлуци о комуналном 
реду.................................................................15/15 
 
202. Закључак о усвајању Нацрта ревидиране 
Стратегије развоја општине Модрича 2023-
2026. годину..................................................15/16 
 
203. Закључак о усвајању Програма рада Јавне 
здравствене установе „Дом здравља“ Модрича 
за 2023. годину..............................................15/16 
 
204. Закључак о усвајању Програма рада Јавне 
здравствене установе „Апотека“ Модрича за 
2023. годину..................................................15/16 
 
205. Закључак о усвајању Програма рада Јавног 
предузећа „Српски културни центар“ Модрича 
за 2023. годину..............................................15/16 
 
206. Закључак о усвајању Програма рада Јавне 
установе Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича за 2023. годину..............................15/17 
 
207. Закључак о усвајању Информације о стању 
објеката основних школа на подручју општине 
Модрича.........................................................15/17 
 
 
 

Рег.бр.______________________________Бр./стр 
 
208. Закључак о усвајању Информације о 
појави наркоманије на подручју општине и 
мјере за њено сузбијање...............................15/17 
 

- ОСТАЛИ АКТИ- 
 

209. Правилник о условима и начину отуђења 
непокретности у својини општине Mодрича, у 
циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој 
испод тржишне цијене или без накнаде.........8/9 
 
210. Визија развоја мјесних заједница у 
општини Модрича..........................................8/12 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
 

- ОДЛУКЕ- 
 

211. Одлука о  продужењу  важења  Плана 
интегритета општине Модрича.....................1/22 
 
212. Одлука о доношењу  плана јавних набавки 
општине Модрича  за 2022. годину...............1/23 
 
213. Одлука о поништавању дијела Јавног 
конкурса за избор и именовање начелника 
одјељења и попуну упражњеног радног мјеста 
на неодређено вријеме у Општинској управи 
Модрича...........................................................1/26 
 
214. Одлука о расписивању Поновног јавног 
конкурса за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи Модрича....1/26 
 
215. Одлука о расписивању Интерног конкурса 
за попуну упражњеног радног мјеста на 
неодређено вријеме у Одјељењу за привреду и 
друштвену дјелатност у Општинској управи 
Модрича...........................................................1/27 
 
216. Одлука о давању сагласности на Одлуку о 
измјенама Статута Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича................................3/23 
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Рег.бр.______________________________Бр./стр 
 
 
217. Одлука о давању сагласности на 
Правилник о измјенама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематаизацији 
радних мјеста Јавне предшколске установе 
„Наша радост“ Модрича................................3/24 
 
218. Одлука о прихватању Методологије  
мјесних заједница  општине Модрича..........3/24 
 
219. Одлука о оснивању  Привредног  савјета  
општине   Модрича.........................................5/12 
 
220. Одлука о утврђивању економске цијене 
услуге у ЈПУ „Наша радост“ Модрича.........5/14 
 
221. Одлука o утврђивању Нацрта ревизије 
Регулационог плана „Тржница“......................6/9 
 
222. Одлука o утврђивању Нацрта ревизије 
Регулационог плана „ Модрича  2 “................7/1 
 
223. Одлука о давању сагласности на 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематаизацији радних мјеста у ЈУ „Развојна 
агенција општине Модрича“........................11/30 
 
224. Одлука о давању сагласности на 
Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематаизацији радних мјеста у ЈУ 
Туристичка организација „Модрича“ 
Модрича.........................................................11/30 
 
225. Одлука о давању сагласности на 
Правилник  о начину и поступку пријема дјеце 
у Јавну предшколску установу „Наша радост“ 
Модрича.........................................................14/26 
 
226. Одлука о усвајању Оперативног плана за 
локализацију Визије мјесних заједница за 
општину Модрича за период  2023-2025. 
године.............................................................14/27 
 
227. Одлука о давању сагласности на Одлуку о 
утврђивању цијене услуга за боравак дјеце у 
ЈПУ „Наша радост“ Модрича......................15/18 
 
 
 
 
 

Рег.бр.___________________________Бр./стр 
 

- РЈЕШЕЊА- 
 
228. Рјешење о бројчаним ознакама које ће се 
примјењивати у органима Општине 
Модрича...........................................................1/28 
 
229. Рјешење о одобрењу реалокације 
буџетских средстава.......................................2/19 
 
 
230. Рјешење о измјени Рјешења о именовању  
Првостепене стручне комисије за процјену 
потреба и усмјеравање дјеце и омладине са 
сметњама у развоју.......................................11/30 
 

- ОСТАЛИ АКТИ – 
 
231. Извјештај о стању дуга и гаранција, на дан  
31.12.2021. године...........................................2/21 
 
232. Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе 
Модрича...........................................................5/14 
 
233. Појединачни колективни уговор о 
измјенама и допунама Појединачног 
колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Модрича........................6/10 
 
234. Правилник о начину обрачуна трошкова 
превоза запослених у Општинској управи 
Модрича.............................................................7/2 
 
235. Правилник о исплати путних 
трошкова............................................................7/3 
 
236. Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о условима и начину остваривања 
новчаних подстицаја за подршку сектору малих 
и средњих предузећа и предузетника.............9/1 
 
237. Критеријум материјалности и процедура 
исправке грешака из претходног периода..11/31 
 
 
238. Закључак број: 02-014-91/22..................13/1 
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АКТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ 
 
239. Оглас број: 05/8-372-34/21.....................1/31 
 
240.Оглас број: 05/6-372-2/22........................2/21 
 
241. Оглас број: 05/6-372-25/22.....................5/23 
 
242. Оглас број: 05/6-372-33/22.....................6/11 
 
243. Оглас број: 05/6-372-40/22...................11/34 
 
244. Оглас број: 05/6-372-44/22...................14/49 
 
245. Оглас број: 05/6-372-45/22...................14/49 
 

Рег.бр.___________________________Бр./стр 
 
 

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
 
246. Исправка Одлуке о измјенама Одлуке о 
дугорочном задужењу општине 
Модрича.............................................................4/1 
 
247. Исправка Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Градски базен“ д.о.о. 
Модрича...........................................................10/1 
 
248. Исправка Критеријума материјалности и 
процедуре исправке грешака из претходног 
периода...........................................................12/25 
 
249. Исправка Одлуке о усвајању буџета 
општине Модрича за 2023. 
годину............................................................15/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“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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