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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
 

1.  
На основу члана 39. став (2) тачкa 2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 
и 61/21), чланова 4. и 5. Закона о 
финансирању политичких странака из буџета 
Републике, града и општине („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 65/08) и 
члана 37. став (2) тачка 2) Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 5/17), Скупштина општине 
Модрича на 22. сједници одржаној  28. 
фебруара 2023. године, донијела je  
  

О Д Л У К У 
о финансирању рада политичких странака 

које имају одборнике у Скупштини 
општине Модрича у 2023. години 

 
Члан 1. 

  Овом одлуком утврђује се висина и 
начин расподјеле финансијских средстава из 
буџета општине Модрича за финансирање 
рада политичких странака које имају 
одборнике у Скупштини општине Модрича у 
2023. години.  
  

 
Члан 2. 

  Право на финансијска средства у 
складу са овом одлуком, остварују политичке 
странке које имају одборнике у Скупштини 
општине Модрича. 
  

Члан 3. 
  Финансијска средства за финансирање 
трошкова из члана 2. ове одлуке планирана су 
у буџету општине Модрича за 2023. годину у 
укупном износу од 25.000,00 КМ. 
 

Члан 4. 
  Расподјела средстава из члана 3. ове 
одлуке врши се на начин: 
 
 а) 20% распоређује се у једнаким 
износима политичким странкама које имају 
одборнике у Скупштини општине Модрича и 
 б) 80% распоређује се сразмјерно 
броју освојених мандата које политичка 
странка има у Скупштини општине Модрича. 
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Табела –  Преглед расподјеле финансијских средстава политичким  

странкама у 2023. години 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 5. 
 Уколико одборник у току трајања 
мандата напусти политичку странку, 
финансијска средства задржава политичка 
странка којој је одборник до тада припадао. 
    

Члан 6. 
 Средства из члана 4. ове одлуке 
политичким странкама дозначава Одјељење 
за финансије Општинске управе Модрича. 
 

Члан 7. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања  у „Службеном гласнику 
општине Модрича“.  
 
Број:  01-022-21/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
2. 

На основу члана 39. став (2) тачка 2), 
члана 41. став (3) и (4) и члана 51. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16,  
36/19 и 61/21) и члана 37. став (2) тачка 2), 
члана 41. став (4) и (5) и члана 53. став (3) 
Статута општине Модрича ("Службени 
гласник општине Модрича", број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 22. 
сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о утврђивању висине 
одборничког додатка за вршење 

одборничке дужности, накнаде за рад у 
радним тијелима и за присуствовање при 

закључењу брака 
 
 

Члан 1. 
                У Одлуци 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), у члану 2. став (1), умјесто броја „50 %“ 
треба да стоји број „45%“. 
 

Члан 2. 
                У члану 4. став (2) умјесто броја „20 
%“ треба да стоји број „18%“. 
 

Члан 3. 
                Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 
Број:  01-022-22/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
 

 
 
Р/б 

 
 

ПОЛИТИЧКА СТРАНКА 

 
Број 

одборника

 
Износ на годишњем 
     нивоу (КМ) 

  1  2 3 4 
  1. Српска демократска странка 

(СДС) 
8 6.640,20 

 
  2. Савез независних 

социјалдемократа (СНСД) 
6 5.158,74 

  3. Демократски народни савез 
(ДНС)-Независни одборници 
Народна партија Српске (НПС) 

5  4.417,98 

  4.  Социјалистичка партија (СП) 3  2.936,52 
  5. Партија демократског прогреса 

(ПДП) 
2 2.195,76 

  6. Социјалистичка партија Српске 
(СПС) 

2 2.195,76 

  7. Странка демократске акције (СДА) 1 1.455,03 
                  УКУПНО 27 25.000 
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3. 
На основу члана 39. став (2) тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16,  
36/19 и 61/21) и члана 37. став (2) тачка 13) 
Статута општине Модрича ("Службени 
гласник општине Модрича", број 5/17), 
Скупштина општине Модрича на 22. 
сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године,  донијела је 
 

О Д Л У К У 
давању сагласности за успостављање 

права службености за полагање подземних 
енергетских каблова 

 
Члан 1. 

    Даје се сагласност за успостављање 
права службености за полагање подземних 
енергетских каблова у корист ЗП ''ЕЛЕКТРО 
ДОБОЈ“ АД Добој преко дијела парцеле 
означене као: к.ч. број: 3204/6 – Улица 
Омладинска, право својине уписано у корист 
општине Модрича са дијелом 1/1, уписано у 
лист непокретности број: 251 за к.о. Модрича, 
без терета и ограничења. 
 

Члан 2. 
               Успостављање права службености за 
полагање подземних енергетских каблова је 
предуслов за прибављање грађевинске 
дозволе за измијештање дијела ДВ 2X10 КV 
„Модрича 1-Милошевац-Јакеш“. 
 

Члан 3. 
                 Службеност из члана 1. ове одлуке, 
успоставља се без накнаде. 
               Сви трошкови који су у вези са 
реализацијом ове одлуке падају на терет ЗП 
''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ АД Добој. 
 

Члан 4. 
                Између Општине Модрича и ЗП 
''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ АД Добој нотарски ће се 
обрадити уговор, по претходној сагласности 
Правобранилаштва РС Сједиште замјеника 
Добој, у смислу одредбе члана 16. Закона о 
правобранилаштву Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
7/18), којим ће се уредити сва права и обавезе 
од значаја за потписнике уговора, а на основу 
кога ће се службеност уписати у листу 

непокретности  на парцели из члана 1. ове 
одлуке . 
               За закључење уговора у име 
Општине Модрича овлашћује се Начелник 
општине. 
 

Члан 5. 
                Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 
 
Број:  01-022-23/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
 
4. 

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 
22. сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године,  донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјени  Одлуке о  именовању Савјета за 

праћење израде измјене дијела 
Регулационог плана „Модрича 1“ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о именовању Савјета за 
праћење  израде  измјене дијела  
Регулационог плана „Модрича 1“  ( 
„Службени гласник општине Модрича“ , број 
14/22)   у члану 1.  тачка 1.  мијења се и гласи: 
 
   „  1.  Марјана Деспотовић “.  
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-24/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
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5. 
На основу члана 2.12 став 5. Изборног 

закона БиХ (,,Службени гласник БиХ” број: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17 - 
Одлука УС, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22), члана 
7. Упутства о утврђивању  квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини (“Службени 
гласник БиХ“, број: 67/21, 73/21 и 13/22) и 
члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 
Модрича (,,Службени гласник општине 
Модрича“, број: 5/17), Скупштина опшине 
Модрича на 22. сједници одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донијела је  
  

О Д Л У К У 
о објављивању Јавног огласа за 

именовање једног члана Општинске 
изборне комисије Модрича 

  
I 

Скупштина општине Модрича 
расписује јавни оглас за именовање једног 
члана Општинске изборне комисије Модрича.   
  

II 
(1) Општи услови које кандидат мора 

испуњавати:    
  1) да има право гласа,    
  2) да је лице са одговарајућом стручном 
спремом и искуством у провођењу избора.  

(2) За члана Општинске изборне 
комисије не може бити именовано лице:    
  1) које се не може кандидовати у смислу 
одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног 
закона БиХ;    
  2) које је члан највишег извршнополитичког 
органа политичке странке или коалиције 
(предсједник, потпредсједник, генерални 
секретар или члан извршног одбора или 
главног одбора);    
 3) које је носилац изабраног мандата или је 
члан извршног органа власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. 
Изборног закона БиХ;    
 4) које је кандидат за изборе за било који 
ниво власти;    
 5) којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона 

или прописа за коју је лично одговорно, у 
посљедње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке;   
 6) које је заступник, односно пуномоћник 
политичког субјекта који учествује на 
изборима, нити лице које је правоснажном 
судском пресудом осуђено на казну затвора у 
трајању од шест мјесеци или дуже;   
7) које обавља извршну функцију, како је 
утврђено одредбом члана 1.8 став 6. Изборног 
закона БиХ, односно лице које је на дужност 
именовао Савјет министара БиХ, Влада 
Федерације БиХ, Влада Републике Српске, 
кантонална влада и општинско вијеће, 
односно скупштина општине.“  
  

III 
(1) Састав изборне комисије, у смислу 

члана 2.14 Изборног закона БиХ је 
мултиетничан, тако да одражава 
заступљеност конститутивних народа, 
укључујући и Остале, у изборној јединици за 
коју се орган, надлежан за спровођење избора 
оснива, водећи рачуна о посљедњем попису 
становништва спроведеном на државном 
нивоу.   

(2) У саставу изборне комисије 
настојаће се осигурати заступљеност полова у 
складу са Законом о равноправности полова у 
БиХ.   

(3) Надлежност Општинске изборне 
комисије утврђена је одредбама члана 2.13 
Изборног закона БиХ и одговарајућим 
подзаконским прописима.  
  

IV 
  (1) Посебни услови које кандидат мора 
испуњавати:    
1) да има пребивалиште у општини Модрича,    
2) да има завршен факултет, VII/1 степен 
стручне спреме или завршен факултет 
Болоњског система студирања с најмање 180 
ЕCTS,   
3) да посједује искуство у провођењу избора.  
  (2) Изузетно од одредби овог члана 
став (1) тачка 1), члан изборне комисије може 
бити лице са пребивалиштем из друге 
општине, уколико нема кандидата са 
пребивалиштем у општини Модрича који 
испуњава услове тражене јавним огласом.   

(3) Изузетно од одредби овог члана 
став (1) тачка 3), члан изборне комисије може 
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бити лице које има VII/1 степен стручне 
спреме, завршен правни факултет, односно 
завршен правни факултет Болоњског система 
студирања с најмање 180 ЕCTS, без изборног 
искуства.   

(4) Изузетно, члан Изборне комисије 
може бити лице које има завршену вишу 
школу, односно VI степен стручне спреме, 
уколико се ради о општини која има мање од 
2.000 бирача уписаних у Централни бирачки 
списак или ако је потребно испоштовати 
одредбе члана 2.14 став 1. Изборног закона 
БиХ.   

(5) Изузетно, уколико ни у 
поновљеном поступку расписивања јавног 
огласа нема кандидата који испуњавају 
услове из овог члана став (1) тачка 2) за члана 
изборне комисије може бити именовано лице 
које има завршену средњу школу, односно IV 
степен стручне спреме.    

(6) Под искуством у провођењу избора 
подразумијева се:   а) чланство у изборној 
комисији и  б) чланство у бирачком одбору на 
изборима обухваћеним Изборним законом 
БиХ.  
  

V 
  Мандат члана изборне комисије траје 
(7) седам година, и тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије 
БиХ на одлуку о именовању члана изборне 
комисије донијету од стране Скупштине 
општине Модрича.   
  

VI 
  (1) Рок за подношење пријава на јавни 
оглас је осам дана од дана објављивања 
јавног огласа у ,,Службеном гласнику 
Републике Српске“ и дневном листу „Глас 
Српске“.   
  (2) Ако јавни оглас не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
последњег објављивања.  
  

VII 
  (1) Поступак провођења јавног огласа 
и сачињавање ранг листе кандидата врши 
Комисија за провођење поступка по јавном 
огласу за именовање једног члана Општинске 
изборне комисије Модрича (у даљем тексту 
Конкурсна комисија), коју именује 
Скупштина општине.    

(2) Конкурсна комисија надлежном 
органу подноси писани извјештај са свим 
релевантним подацима о кандидатима који су 
поднијели пријаву на јавни оглас и ранг 
листом кандидата са редослиједом кандидата 
према успјеху постигнутом на интервјуу.  
  

VIII 
   Све што није дефинисано овом 
одлуком примјењиваће се одредбе 
одговарајућих законских и подзаконксих 
прописа.   
  

IX 
   Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ,,Службеном 
гласнику Општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-25/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
6. 

На основу члана 7. Упутства о 
утврђивању  квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини (“Службени гласник 
БиХ“, број: 67/21, 73/21 и 13/22) и члана 37. 
став (2) тачка 23) Статута општине Модрича 
(,,Службени гласник општине Модрича“, 
број: 5/17), Скупштина опшине Модрича на 
22. сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је  
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за провођење 

поступка по јавном огласу за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије 

Модрича 
  

1.  У  Комисију  за  провођење  
поступка  по јaвном огласу за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије 
Модрича (у  даљем тексту: Конкурсна 
комисија), именују се:   
1.1. Богданка Станић Ристић, предсједник,   
1.2. Ружица Карамановић, члан,   
1.3. Ђорђе Веселиновић, члан.  

2. Задатак Конкурсне комисије је да, у 
складу са Изборним законом БиХ и 
Упутством о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци 
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чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини, проведе 
поступак по Јавном огласу за именовање 
члана Општинске изборне комисије Модрича. 

3. Конкурсна комисија ће по затварању 
јавног огласа поднијети писани извјештај 
Скупштини општине Модрича, у којем 
наводи све релевантне податке за сваку особу 
која је поднијела захтјев по јавном огласу. У 
наведеном извјештају Конкурсна комисија 
врши класификацију кандидата на оне које 
испуњавају услове тражене јавним огласом и 
на оне који не испуњавају услове, уз 
образложење. Са кандидатима који 
испуњавају услове јавног огласа Конкурсна 
комисија обавља интервју, према претходно 
утврђеним критеријумима, након чега врши 
бодовање и сачињава ранг-листу са 
редослиједом кандидата према успјеху 
(укупном броју бодова) постигнутом на 
интрвјуу и исти  доставља надлежном органу.  

4. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-111-3/23                                Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
7. 

На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 155. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 37. став (2) тачка 2) Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 5/17) Скупштина општине 
Модрича на 22. сједници, одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У 
о поништењу Јавног конкурса за избор и 

именовање предсједника и два члана 
Одбора за жалбе општине Модрича 

 
           I  

Поништава се Јавни конкурс за избор 
и именовање предсједника и два члана 
Одбора за жалбе општине Модрича бр. 01-

022-166-1/22 од 11. јануара 2023. године, 
објављен у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ број 4/23 од 17. јануара 2023. године 
и у дневном листу „Глас Српске“ 18. јануара 
2023. године.  

 
II 

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања   у   ''Службеном  
гласнику општине Модрича'', а објавиће се у 
дневном листу „Глас Српске и у „Службеном 
гласнику Републике Српске“. 
 
Број:  01-022-26/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
8.  

На основу члана 39. став (2) тачка 23) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 155. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), 
члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 5/17) и чланова 4. и 5. 
Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“, број 2/14), Скупштина општине 
Модрича на 22. сједници одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о поновном расписивању Јавног конкурса 
за избор и именовање предсједника и два 
члана Одбора за жалбе општине Модрича 

 
I 

Скупштина општине Модрича поново 
расписује Јавни конкурс за избор и 
именовање предсједника и два члана Одбора 
за жалбе општине Модрича (у даљем тексту: 
Конкурс). 

 
II 

    (1) У Одбор за жалбе може бити 
именовано лице које испуњава опште услове 
за запошљавање у општинској управи и 
посебне услове за именовање. 
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(2) Општи услови су:    
1) да је држављанин Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине,    
2) да је старији од 18 година,    
3) да има општу здравствену способност,    
4) да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у градској, 
односно општинској управи,    
5) да није отпуштен из државне службе на 
основу дисциплинске мјере, на било којем 
нивоу власти у БиХ (на нивоу државе или 
ентитета), у периоду од три године од дана 
објављивања Јавног конкурса,    
6) да се на њега не односи члан IX став I 
Устава БиХ.  
  (3) Посебни услови су:    
1) да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први 
циклус студија са звањем дипломирани 
правник и остварених најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент,   
2) да има најмање пет година радног искуства 
у траженом степену образовања,    
3) да има положен стручни испит за рад у 
управи или положен правосудни испит,   4) 
доказани резултати рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих  
способности.  
(4) За предсједника и члана Одбора за жалбе 
не могу се именовати лица запослена 
 у општинској управи. 
 

III 
    (1) Предсједника и чланове Одбора за 
жалбе именује скупштина након спроведеног 
јавног конкурса, на период од четири године, 
са могућношћу поновног избора.    
 (2) Предсједник и чланови Одбора за 
жалбе немају статус службеника и 
намјештеника у општинској управи.  
  

IV 
(1) Поновни Јавни конкурс за избор и 

именовање предсједника и два члана Одбора 
за жалбе објавиће се у ''Службеном гласнику 
Републике Српске'' и дневном листу ''Глас 
Српске“.   

(2) Рок за подношење пријава на 
конкурс из тачке I ове одлуке је 15 дана од 
дана 

 посљедњег објављивања конкурса у једном 
од наведених гласила из става 1. ове тачке.  
            

V 
  (1) Поновни поступак избора 
кандидата спровешће комисија за избор коју 
је рјешењем именовала Скупштина општине 
Модрича у складу са Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник општине Модрича“, број 15/22).   
 (2) Задатак комисије је да, у року од 30 
дана од дана истека рока за пријављивање 
кандидата, изврши контролу испуњавања 
услова из јавног конкурса за пријављене 
кандидате, обави улазни интервју са 
кандидатима који испуњавају услове 
конкурса, утврди редослед кандидата и свој 
приједлог достави предсједнику Скупштине 
општине.  
 

VI 
  Поступак именовања предсједника и 
два члана Одбора за жалбе мора се окончати 
у року од 30 дана од дана достављања 
приједлога комисије за избор и именовање 
предсједнику Скупштине општине.  
  

VII 
   Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Модрича''. 
 
Број:  01-022-27/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 

 
9. 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 155. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 37. став (2) тачка 21) Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 5/17) Скупштина општине 
Модрича на 22. сједници, одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника и два члана 

Одбора за жалбе општине Модрича 
  

1. Разрјешавају се предсједник и два 
члана Одбора за жалбе општине Модрича, 
због истека времена на које су именовани:  

 
1.1.   Бојан Видић, дипл. правник из Модриче, 
предсједник,     
1.2.   Ведран Ђурђевић, дипл. правник из 
Шамца, члан,  
1.3.   Огњен Суботић, дипл. правник из 
Дервенте, члан.  
 
  2.  Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Модрича“.  
 
Број:  01-111-4/23                                Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 

 
10.  

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16, 
36/19, 61/21), члана 155. став (1) Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 
Модрича (''Службени гласник општине 
Модрича'', број: 5/17) Скупштина општине 
Модрича на 22. сједници, одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донијела је  
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршилаца дужности 

предсједника и два члана Одбора за жалбе 
општине Модрича 

   
  

1. За вршиоце дужности предсједника 
и два члана Одбора за жалбе општине 
Модрича, до окончања процедуре јавног 
конкурса, а најдуже на период до 90 
(деведесет) дана, именују се:  
 
1.1.  Виолета Видовић, дипл. правник, предсј. 
1.2.  Нада Милић, дипл. правник, члан, 
1.3.  Слободан Стојић, дипл. правник, члан. 
  

2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-111-5/23                                Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
11. 

На основу члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 37. став (2) тачка 34) Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 22. сједници одржаној 
28. фебруара 2023. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Јавне установе 
„Културно-спортски центар“ Модрича 

 
 
 1. Дејан Стојановић, дипл. економиста 
из Модриче, разрјешава се дужности 
директора Јавне установе „Културно-
спортски центар“ Модрича, на лични захтјев. 
 2. Ово рјешење ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-111-6/23                                Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 

 
12. 

На основу члана 18. став (2) Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 37. став (2) тачка 34) Статута 
општине Модрича („Службени гласник 
општине Модрича“, број: 5/17), Скупштина 
општине Модрича на 22. сједници одржаној 
28. фебруара 2023. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Културно-спортски 
центар“ Модрича 

 
1. Именује се Мирза Дједовић, 

професор тјелесног одгоја и спорта из 
Модриче, за вршиоца дужности директора 
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Јавне установе „Културно-спортски центар“ 
Модрича, до окончања поступка по Јавном 
конкурсу, а најдуже на период до 60 
(шездесет) дана. 

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

 
Број:  01-111-7/23                                Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
13. 

На основу члана 190. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), члана 6. Закона о поступку за укидање 
заједничког права власништва на бившим 
кметским селиштима („Службени лист Босне 
и херцеговине“, број 22/73), члана 356. Закона 
о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 
60/15 и 107/19), и члана 37. став (2) тачка 41), 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број 5/17),  
рјешавајући по захтјеву Новаковић Живана 
сина Стеве из Скугрића, у предмету признања 
права власништва на бившим кметским 
селиштима, Скупштина општине Модрича на 
22. сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Утврђује се да је НОВАКОВИЋ 
ЖИВАН син Стеве из Скугрића Горњег 
власник парцеле уписане у ЗК извадак 545 за 
КО Скугрић Горњи означене као: 
- к.ч. 770/1 – Врбица њива површине 3972 м². 

2. Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове ПЈ Модрича - 
Земљишно-књижна канцеларија, по 
правоснажности овог рјешења извршиће 
укњижбу права власништва на парцели из 
тачке 1. овог рјешења, на начин да ће брисати 
власништво некретнине спадајућих 
кметовских селишта те уписати Новаковић 
Живана сина Стеве у дијелу 1/1. 

3. Подносилац захтјева се обавезује 
уплатити 200,00 КМ на име трошкова 
поступка у корист Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове 

БањаЛука на жиро рачун бр. 555007-002251-
7643, прије правоснажности рјешења. 

 
Број:  01-022-37/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
14. 

На основу члана 37. став (2) тачка 41) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Извода из записника са 21. 
сједнице Скупштине општине Модрича, 
Скупштина општине Модрича на 22. 
сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је    
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извода из записника са 21. 

сједнице Скупштине општине Модрича 
 
 1. Усваја се Извод из записника са 21. 
сједнице Скупштине општине Модрича. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
Број:  01-022-19/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
15. 

На основу члана 37. став (2) тачка 41) 
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 22. сједници одржаној 28. 
фебруара 2023. 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, 
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одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
Број:  01-022-20/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 

 
16. 

На основу члана 37. став (2) тачка 41) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Извјештаја о раду 
општинских инспекција за период 01.01.2022. 
до 31.12.2022. године, Скупштина општине 
Модрича на 22. сједници одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донијела је    
  

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

инспекција за период 01.01.2022. до 
31.12.2022. године 

 
 1. Усваја се Извјештаја о раду 
општинских инспекција за период 01.01.2022. 
до 31.12.2022. године. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
Број:  01-022-29/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 

 
17. 

На основу члана 37. став (2) тачка 41) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Извјештаја о раду и 
дјеловању Цивилне заштите у 2022. години, 
Скупштина општине Модрича на 22. 
сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је    
  

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

Цивилне заштите у 2022. години 
 
 1. Усваја се Извјештаја о раду и 
дјеловању Цивилне заштите у 2022. години. 
 

 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-30/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
18. 

На основу члана 37. став (2) тачка 41) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Извјештаја о раду 
Комуналне полиције за период 01.01.2022. до 
31.12.2022. године, Скупштина општине 
Модрича на 22. сједници одржаној 28. 
фебруара 2023. године, донијела је    
  

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

полиције за период 01.01.2022. до 
31.12.2022. године 

 
 1. Усваја се Извјештај о раду 
Комуналне полиције за период 01.01.2022. до 
31.12.2022. године. 
  2. Даје се подршка активностима на 
проширењу подручја на којима се врши 
организовано прикупљање отпада, са 
посебним фокусом на сеоске мјесне 
заједнице. 
 3. Даје се подршка рјешавању 
проблема паса луталица како би се исти на 
законит и хуман начин измјестили са 
подручја локалне заједнице. Појачати 
активности на проналажењу лица које 
пуштају псе и санкциносати исте у складу са 
законом. 
 4. Наставити активности на 
превенцији и уклањању дивљих депонија, као 
и проналажењу лица које нелегално бацају 
отпад и санкциносати исте у складу са 
законом. 
 5. Предузети мјере за обезбјеђивање 
средстава за постављање нових и санацију 
оштећених уличних канти за смеће. Посебно 
обратити пажњу на ужу градску зону и на 
улицу поред Рафинерије уља. 
 6. Наставити активности на уређењу и 
чишћењу међа поготово поред прометних 
саобраћајница. 
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 7. Предузети активности у смјеру 
појачаног надзора пчелара који довозе пчеле 
на подручју локалне заједнице. Радити на 
уклањању гнијезда оса и стршљенова, 
обзиром да се повећао број и да наносе 
велике штете воћарима и пчеларима. 
 8. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
Број:  01-022-31/23                              Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
19. 

На основу члана 37. став (2) тачка 41) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Извјештаја о реализацији 
Локалног акционог плана за унапређење 
положаја ромске популације на подручју 
општине Модрича у 2022. години, 
Скупштина општине Модрича на 22. 
сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је    
  

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

Локалног акционог плана за унапређење 
положаја ромске популације на подручју 

општине Модрича у 2022. години 
 
 1. Усваја се Извјештај о реализацији 
Локалног акционог плана за унапређење 
положаја ромске популације на подручју 
општине Модрича у 2022. години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-32/23                               Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
 
20.  

На основу члана 37. став (2) тачка 41) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Извјештаја о реализацији 
Локалног акционог плана за реинтеграцију 
БХ држављана који се враћају по основу 
споразума о реaдмисији на подручју општине 
Модрича за период 2019-2022. године у 2022. 

години, Скупштина општине Модрича на 22. 
сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је    
  

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

Локалног акционог плана за 
реинтеграцију БХ држављана који се 

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

2019-2022. године у 2022. години 
 
 1. Усваја се Извјештај о реализацији 
Локалног акционог плана за реинтеграцију 
БХ држављана који се враћају по основу 
споразума о реaдмисији на подручју општине 
Модрича за период 2019-2022. године у 2022. 
години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“.  
 
Број:  01-022-33/23                               Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 

 
21. 

На основу члана 37. став (2) тачка 41) 
Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Извјештаја о реализацији 
Стратегије развоја социјалног становања у 
2022. години, Скупштина општине Модрича 
на 22. сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је    
  

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

Стратегије развоја социјалног становања у 
2022. години 

 
 1. Усваја се Извјештај о реализацији 
Стратегије развоја социјалног становања у 
2022. години. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-34/23                               Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 
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22.  
На основу члана 37. став (2) тачка 41) 

Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Програма рада ЈП 
„Градски базен“доо Модрича за 2023. годину, 
Скупштина општине Модрича на 22. 
сједници одржаној 28. фебруара 2023. 
године, донијела је    
  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Програма рада ЈП „Градски 

базен“доо Модрича за 2023. годину 
 
 1. Усваја се Програм рада ЈП „Градски 
базен“доо Модрича за 2023. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 

 
Број:  01-022-35/23                               Предсједник 
28. фебруар 2023. год                  Скупштине општине, 
Модрича                 Милутин Поповић, с.р. 

 
 

23. 
На основу члана 37. став (2) тачка 41) 

Статута општине Модрича („Службени 
гласник општине Модрича“, број  5/17), а 
након разматрања Информације о стању 
насиља у породици на подручју општине 
Модрича за 2022. годину, Скупштина 
општине Модрича на 22. сједници одржаној 
28. фебруара 2023. године, донијела је    
  

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

за 2022. годину 
 
 1. Усваја се Информација о стању 
насиља у породици на подручју општине 
Модрича за 2022. годину. 
 2. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број:  01-022-36/23                               Предсједник 
28. фебруар 2023. 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 РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
19. став (1) тачка 4) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), и члана 
68. став (1) алинеја 13) Статута општине 
Модрича („Службени гласник општине 
Модрича“ број 5/17), Начелник општине 
Модрича д о н о с и 
 

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

организацији и систематизацији послова у 
ЈЗУ  Дом здравља Модрича 

 
I 

              Даје се сагласност на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у 
ЈЗУ Дом здравља Модрича, број: 02-2-172/23 
од 01.02.2023. године. 
 

II 
              Правилник је донио Управни одбор 
Јавне здравствене установе Дом здравља 
Модрича на 14. сједници, одржаној дана 

01.02.2023. године, на основу одредби  Закона 
о раду („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 1/16,66/18,91/21,119/21), Закона 
о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 
44/16), Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
57/22) , Статута ЈЗУ Дом здравља Модрича, 
број: 02-2-1056/22, Правилника о условима за 
почетак рада здравствене установе у 
Републици Српској („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 
53/17,97/18,99/19,79/21,85/21) и Правилника о 
основима стандарда и норматива здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:18/11, 83/11, 76/12 и 14/14) 
 

III 
              Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Модрича“. 
 
Број: 02-014-12/23                         Начелник општине  
22. фебруар 2023.год                  Јовица Радуловић с.р. 
Модрича 
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2. 

На основу члана 68. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича», 
број 5/17) и чланова 8. и 11. Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Модрича за 2022. 
годину («Службени гласник општине Модрича»,, број 12/22), Начелник општине Модрича , д о 
н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о одобрењу реалокације буџетских средстава 

 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се следеће реалокације буџетских средстава: 
 

 

Редни  
број

ПО ТРО ШАЧКА ЈЕДИНИЦА ЕКО НО МСКИ КО Д ИЗНО С

Кабинет начелника 4152-Грантови у земљи -4.700

Кабинет начелника 4127- Расходи за стручне услуге 4.700

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и 
опште послове

4161-Дознаке грађанима које се исплаћују из Буџета Републике, 
општина и градова 

-1.500

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и
опште послове

4129-Остали некласификовани расходи 1.500

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и
опште послове

5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара -50

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и
опште послове

5113-Издаци за набавку опреме 50

Одјељење за финансије 4111- Расходи за бруто плате запослених -11.070

Одјељење за финансије
4113-Расходи за накнаду плата запсолених за вријеме боловања,
родитељског одсуства и осталих накнада плата

10.230

Одјељење за финансије 4114-Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 840

Одјељење за финансије 4191-Расходи по судским рјешењима -3.600

Одјељење за финансије 4121-Расходи за закуп 3.600

Одјељење за финансије 4126-Расходи по основу путовања и смјештаја -4.900

Одјељење за финансије 4123-Расходи за канцеларијски материјал -700

Одјељење за финансије 4125-Расходи за текуће одржавање 4.900

Одјељење за финансије 4181-Расходи финансирања између јединица власти 700

Одјељење за финансије 4874-Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања -170

Одјељење за финансије 4873-Трансфери јединицама локалне самоуправе 70

Одјељење за финансије 4879- Трансфери осталим једницама власти 100

Одјељење за финансије
4122-Расходи по основу утрошка енергије комуналних,
комуникационих и транспортних услуга

-2.650

Одјељење за финансије 4872-Трансфери ентитету 2.650

Одјељење за финансије 4126-Расходи по основу путовања и смјештаја -1.150

Одјељење за финансије 4123-Расходи за канцеларијски материјал -50

Одјељење за финансије 6381-Остали издаци из трансакција са другим  јединицама власти -1.300

Одјељење за финансије 6319-Остали издаци 2.500

3

1

2
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Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности

4161- Дознаке грађанима које се исплаћују из Буџета Републике,
општина и градова

-810

Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности

4182-Расходи из трансакција размјене између јединица власти 810

Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

4128-Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите
животне средине

-1.600

Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

4161- Дознаке грађанима које се исплаћују из Буџета Републике,
општина и градова

1.400

Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

4129-Остали некласификовани расходи 200

Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката -101.950

Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

5112-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката

58.500

Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију

5113-Издаци за набавку опреме 43.450

Мјесне заједнице 4125-Расходи за текуће одржавање -100

Мјесне заједнице 4191- Расходи по судским рјешењима 100

Центар за социјални рад 4111- Расходи за бруто плате запослених -105

Центар за социјални рад
4112- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених

-1.100

Центар за социјални рад
4113-Расходи за накнаду плата запсолених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада плата

1.205

Центар за социјални рад 4125-Расходи за текуће одржавање -350

Центар за социјални рад 4123-Расходи за канцеларијски материјал 350

Социјална заштита
4161- Дознаке грађанима које се исплаћују из Буџета Републике,
општина и градова

-3.000

Социјална заштита 4163-Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 3.000

Дјечије обданиште "НАША РАДОСТ" 4111- Расходи за бруто плате запослених -6.000

Дјечије обданиште "НАША РАДОСТ"
4113-Расходи за накнаду плата запсолених за вријеме боловања,
родитељског одсуства и осталих накнада плата

6.000

Дјечије обданиште "НАША РАДОСТ" 4127- Расходи за стручне услуге -200

Дјечије обданиште "НАША РАДОСТ" 5113-Издаци за набавку опреме -280

Дјечије обданиште "НАША РАДОСТ" 5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара -290

Дјечије обданиште "НАША РАДОСТ" 4123-Расходи за канцеларијски материјал 770

Развојна агенција општине Модрича 4125-Расходи за текуће одржавање -50

Развојна агенција општине Модрича 4127- Расходи за стручне услуге 50

Туристичка организација
4113-Расходи за накнаду плата запсолених за вријеме боловања,
родитељског одсуства и осталих накнада плата

-20

Туристичка организација
4112- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених

20

Туристичка организација 4129-Остали некласификовани расходи -3.000

Туристичка организација 4121-Расходи за закуп 1.240

Туристичка организација 4127- Расходи за стручне услуге 1.760

10

11

4

5

6

7

8

9

СШЦ "Јован Цвијић"
4122-Расходи по основу утрошка енергије комуналних,
комуникационих и транспортних услуга

-3.500

СШЦ "Јован Цвијић" 4125-Расходи за текуће одржавање -1.700

СШЦ "Јован Цвијић" 4123-Расходи за канцеларијски материјал 1.500

СШЦ "Јован Цвијић" 4127- Расходи за стручне услуге 850

СШЦ "Јован Цвијић" 4129-Остали некласификовани расходи 500

СШЦ "Јован Цвијић" 5113-Издаци за набавку опреме 1.800

СШЦ "Јован Цвијић" 5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 250

СШЦ "Јован Цвијић" 6319-Остали издаци 300

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 4125-Расходи за текуће одржавање -41.700

Одјељење за финансије 4127- Расходи за стручне услуге 17.500

Одјељење за финансије 4129-Остали некласификовани расходи 24.200

Одјељење за финансије 4111- Расходи за бруто плате запослених -1.600

СШЦ "Јован Цвијић"
4112- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених

1.600

12

13
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Члан 2. 
За реализацију овог рјешења задужује се Одјељење за финансије. 

Члан 3. 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 

општине Модрича». 

Број: 02-400-1/23 Начелник општине  
07. фебруар 2023.год Јовица Радуловић с.р. 
Модрича

3. 
На основу члана 72. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама  Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21) 
општина Модрича објављује: 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
о стању дуга и гаранција, на дан  31.12.2022. године

НАПОМЕНА :  укупан дуг по основу камата утврђује се полугодишње и промјенљива је 
категорија у зависности од кретања  ЕУРИБОР-а. 

Број: 02-014-24/23 Начелник општине  
01. март 2023.год          Јовица Радуловић с.р. 
Модрича

II 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 05/6-372-1/23 од 13.02.2023. године, 
извршио је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском 
листу број 01-43 упис промјене назива 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Модрича, улица Светосавска 
бб –  зграда 19 станова. 

Нови назив заједнице је ЗАЈЕДНИЦА 
ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Модрича, 
Трг др Милан Јелић бр. 7 и сједиште 
Модрича, Трг др Милан Јелић бр. 7. 

Промјена лица овлашћеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Модрича, Трг др Милан Јелић 
бр. 7 са сљедећим подацима: 
Лице овлашћено за заступање је ЈЕРЕМИЋ 
ДЕЈАН, предсједник Управног одбора, који 
заступа заједницу самостално и без 
ограничења.  
Ранији заступник ТЕШИЋ АНКИЦА, 
предсједник Управног одбора, бруше се из 
Регистра.  

Број: 05/6-372-1/23  
Датум: 13. фебруар 2023. године  

Службено лице органа  
    Срђан Јовановић, дипл. ецц

Редни 
број 

Износ одобреног 
кредита у КМ 

Каматни услови 
Рок 

отплате 
Остатак дуга 

по главници у КМ 

1. 
(29.584 )USD 
54.248 KM

без камате 2001-2030 18.865 

2. 
(584.909 ) SDR 
1.433.309 KM 

1,25% 2016-2039 1.267.762 

3. 4.204.000 KM 2,7666536773 % 2020-2030 3.160.917 
4. 5.150.000 KM 2,76 % 2022-2032 5.150.000 

Укупно 10.841.557  KM 9.597.544 
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С А Д Р Ж А Ј

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Одлука о финансирању рада политичких
странака које имају одборнике у Скупштини 
општине Модрича у 2023. години..................1 
2. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању
висине одборничког додатка за вршење 
одборничке дужности, накнаде за рад у 
радним тијелима и за присуствовање при 
закључењу брака..............................................2 
3. Одлука о давању сагласности за
успостављање права службености за 
полагање подземних енергетских каблова....3 
4. Одлука о измјени  Одлуке о  именовању
Савјета за праћење израде измјене дијела 
Регулационог плана „Модрича 1“..................3 
5. Одлука о објављивању Јавног огласа за
именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Модрича............................................4 
6. Рјешење о именовању Комисије за
провођење поступка по јавном огласу за 
именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Модрича............................................5 
7. Одлука о поништењу Јавног конкурса за
избор и именовање предсједника и два члана 
Одбора за жалбе општине Модрича..............6 
8. Одлука о поновном расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање предсједника 
и два члана Одбора за жалбе општине 
Модрича............................................................6 
9. Рјешење о разрјешењу предсједника и два
члана Одбора за жалбе општине Модрича....7 
10. Рјешење о именовању вршилаца
дужности предсједника и два члана Одбора 
за жалбе општине Модрича............................8 
11. Рјешење о разрјешењу директора Јавне
установе „Културно-спортски центар“ 
Модрича............................................................8 
12. Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе „Културно-
спортски центар“ Модрича.............................8 
13. Рјешење  о признавању права власништва
на бившим кметским селиштима...................9 
14. Закључак о усвајању Извода из записника
са 21. сједнице Скупштине општине 
Модрича............................................................9 
15. Закључак о усвајању Информације о
реализацији закључака, иницијатива, 

приједлога и питања, клубова одборника, 
одборничких група и одборника Скупштине 
општине Модрича............................................9 
16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
општинских инспекција за период 
01.01.2022. до 31.12.2022. године.................10 
17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и
дјеловању Цивилне заштите у 2022. 
години.............................................................10 
18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду
Комуналне полиције за период 01.01.2022. до 
31.12.2022. године..........................................10 
19. Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Локалног акционог плана за 
унапређење положаја ромске популације на 
подручју општине Модрича у 2022. 
години.............................................................11 
20. Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Локалног акционог плана за 
реинтеграцију БХ држављана који се враћају 
по основу споразума о реaдмисији на 
подручју општине Модрича за период 2019-
2022. године у 2022. години..........................11 
21. Закључак о усвајању Извјештаја о
реализацији Стратегије развоја социјалног 
становања у 2022. години..............................11 
22. Закључак о усвајању Програма рада ЈП
„Градски базен“доо Модрича за 2023. 
годину..............................................................12 
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