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   Поводом Видовдана, Дана општине Модрича
ШТА ЈЕ НАМА МОДРИЧА

За сваки Видовдан наметне ми се питање: 
„Шта је нама Модрича? Је ли то само варошица 
смјештена у Посавини на десној обали ријеке 
Босне између планина Требаве и Вучијака, или 
су то ове улице и тргови, или она жита у пољима, 
или воћњаци на брежуљцима, или стални ратови 
на сјеверној капији Босне, или они незвани гости 
жељни да господаре људским душама, или онај 
тврдоглави инат који нас је одржао на овоме 
раскршћу свјетских друмова који баш овдје 
спајају европски сјевер и југ, исток и запад или 
она исконска чежња за љепотом и слободом, или 
она прадједовска вјера у љубав, истину и правду 
или…?“ Јесте Модрича нам је све то и нешто 
много, много више од тога. Модрича је љубав за 
све оно што се рађа и бивствује на овоме тлу, за 
све због чега нам око заискри, а срце заигра. 

Модрича у прољеће је она бескрајна и мека 
свила неба која модрином буди лепршаву радост 
и лакоћу, и она једра снага младог сунца, и она 
свјежина развигорца  што у мир и снагу зеленила 
облачи ливаде, воћњаке и шуме, и они чисти бијели 
мириси исцвјеталих воћњака и багремика, и они 
орлови што бдију изнад Вучијака и Требаве, и оне 
роде што се гнијезде на димњацима, и они славуји 
што у грмљу по сву ноћ извијају чежњиву пјесму 
љубави, и они трактори што брекћу у њивама 
преврћући плодну црницу, и оне стотине и стотине 
људи који са свјежином јутра журе на посао, и она 
школска дворишта пуна радосне дјечије граје, и 
оне дјевојчице што лепршајући кикицама прескачу 
ластиш, и они дјечаци што уз силну галаму јуре лопту 
по двориштима, и она распјевана младост малих 
и великих матураната што испуни улице, тргове и 
паркове пјесмом, љепотом, радошћу, младошћу…

Модрича у љето је онај црвени, топли, слатки 
укус крупних јагода и трешања, и онај опојни 
жути, медни мирис липа, и онај благи повјетарац 
што силази са планина да расхлади прегријана 
тијела жетелаца и косаца, и она златна поља која 
се повијају пред снажним комбајнима и претачу 
у набрекле џакове, и оне зелене сабље младих 
кукуруза што тихо шуме у ноћи, и она радосна вриска 
купача на Босни, и оно када у Светосавској улици 
ври од младости као у кошници, и она препланула 
дјевојачка лица и обнажена обла рамена, и онај 
мирис кафе и чисте шљиве из дворишта, и мирис 
роштиља из требавских и вучијачких шума преко 
викенда, и оне препуне тезге на градској пијаци, 
и онај свечани мир рибара на обалама успаване 
ријеке, и онај ноћни баскет на сеоским игралиштима, 

и оно спокојно дремуцкање пензионера на дрвеним 
клупама у хладу старих платана у градском парку…

Модрича у јесен је она непрегледна колона 
шарених ђачких торби, и они првачићи што их 
баке и деке воде за ручице, па она заразна галама 
у школским двориштима, и они сјетни испраћаји 
студената у велике градове, и оне гомиле прво 
бостана, а касније купуса на градској пијаци, па 
бескрајни модри шљивици и берачи по њима, па 
сочни мириси дозрелих румених јабукa и жутих 
крушака, па они ораси што сами опадају, па оне 
препуне приколице једрих као злато жутих клипова 
кукуруза, па оне гомиле у двориштима за зиму 
изрезаних и исцијепаних дрва, па мирис кома и шире 
из пецана, па прве сиве магле што се лијено вуку 
дуж ријека, па оне дуге кише што неуморно сипе ноћ 
и дан, па оне оштре јутарње слане, па сметови жутог 
лишћа у Градском парку, па јата ждралова која селе 
на југ, па гладно грактање врана на голим гранама 
дрвећа…

Модрича у зиму је први бјеличасти праменови 
дима и у њима мирис сагорелих дрва, па шалови око 
врата и рукавице на рукама школараца, па бунде 
које журе пустим улицама, па сјеверац који реже ко 
нож гдје се год дохвати голе коже, па топле собе са 
замагљеним прозорима, па први сњегови и зечији 
и лисичији трагови у њима, па грудве у школским 
двориштима, па Сњешко Бијелић са шаргарепом 
умјесто носа и старом шерпом умјесто шешира, па 
оштре санкашке стазе низ Мајну, па под снијежним 
покривачем успавана поља, воћњаци и шуме, па 
залеђени потоци и ријеке, па мириси сувог меса 
из сушница и из кухиња мириси чаја и прекуване 
ракије, па прстенање до дубоко у ноћ и завијање 
хладног вјетра кроз пусте пољане и између добро 
ушушканих кућа, и…

И када славимо Видовдан, славимо слободу 
и у њој све оно што расте и цвјета на овоме тлу и 
што може видјети, чути и осјетити само око, ухо и 
срце онога чији су преци све ово вјековима бранили.  
Е, па, драги Модричани, срећан вам Видовдан и 
све ово носите и чувајте са собом ма гдје били и 
слободно додајте овоме и онога жутог лептира у 
прољеће, и љуљашку на липи у дворишту, у цвркут 
ласте у љето, и здравицу на слави, и лет фазана 
у јесен, и опанке и јелек,  и штектање лисице у 
зиму, и ону Ану, и онога Милована, и бакину слику, 
и стрикину шаргију… и додајте, брате, своје велико 
срце, и не заборавите оно небо над Дугом њивом 
и оне споменике на њој и онај мермерни стуб на 
Газиместану.                                                             Г. М
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За сваки Видовдан, Дан општине Модрича, 
наметне ми се питање: „Шта су нама Косово и 
Метохија и Видовдан?“ Је ли то некадашње дно 
великог језера претворено у плодну косовско-
метохијску котлину заштићену моћним вијенцима 
Шар-планине и Проклетија, или је то богата житница 
и родни воћњаци, или је то највеће европско развође 
у којем Ситница и Лаб преко Ибра журе у Црно море, 
а три Бистрице (Пећка, Призренска и Дечанска) 
преко Белог Дрима во̀де воде у Јадранско, док  
Неродимка преко Лепенца и Вардара жури у Егејско, 
или су то најзначајнија европска налазишта олова и 
цинка или највеће балканске резерве лигнита, или 
још непровјерене количине никла, хрома, сребра 
и злата, или моћни енергетски потенцијал, или је 
то плато са кога се контролишу све четири стране 
европског тла, или је то оно што од вајкада зову 
европским пупком на који је у походу на Европу 
ударио Мурат 1389. и у походу на Русију Клинтон 
1999. године, или…  

Јесте, све нам је то Косово и Метохија и нама и 
онима који стољећима безочно кидишу на њега - на 
земљу и воћњаке које смо ми култивисали, на руднике 
које смо ми отварали, на енергетске потенцијале које 
смо ми подизали, на путеве, пруге и аеродроме које 
смо ми градили, на школе и универзитете које смо 
ми отварали, а они проглашавали својим.  Међутим, 
Косово и Метохија су за Србе и још нешто много, 
много веће. То је 1.181 црква, 113 манастира, 48 
испосница, 8 спомен-капела и спомен-костурница, 
затим 96 тврђава и старих градова и 14 двораца 
српске властеле, што представља укупно 1.353 
српска здања. Све то овај простор чини завјетном 
српском земљом озвезданом светињама. Тражити 
од нас да се тога одрекнемо било би исто као 
захтијевати од Египћана да пирамиде прогласе 
енглеским, или од Француза да Нотр Дам поклоне 
Американцима, или да Кинези свој зид дају Русима, 
или… Ту смо се уписали у хришћане, научили читати, 
писати и сликати, ољудили се и постали народ и 
држава. Ту смо, два вијека прије него је откривена 
Америка (1492), подигли четири српска манастира 
који и данас представљају бисере свјетске културне 
баштине: Пећка патријаршија – комплекс храмова 
чија је прва црква посвећена Светим апостолима 
подигнута 1230, Богородица Љевишка у Призрену 
– 1306, Грачаница – 1321. и   Високи Дечани – 1335. 
године.  

Ако је нечије туђе, Косово се не би звало 
земљом косова, а Метохија црквеним посједом, 
само је српска Бистрица бистра, Ситница ситна, 
Шар планина шарена, Проклетије проклете,  
Вучитрн вучији трн, Рогозина се зове по рогу, 
Коритник по кориту, Дреница по дрену, Пећ је град 
пећи, а Ђаковица ђака, Урошевац град цара Уроша, 
Митровица светог Димитрија… Чије ли је Савино 
језеро на Проклетијама и Обилићево у пољу косова? 
Њихова имена су српске тапије од Бога дате за сва 
времена. Оне одувијек, представљајући се другима, 
одмах кажу, и када их не питају, коме припадају од 

постања. Бистрица,  без обзира да ли је изговарају 
тврдо или меко, кратко или дуго, гутајући или 
котрљајући р, и без обзира којим је писмом пишу, 
може чак и латиницом и арабицом, увијек је само 
бистра и само сербска. 

Јесте, све нам је то Косово и Метохија и још 
нешто много, много веће. Ту смо на Видовдан, 28. 
јуна 1389. године, стали у име цијеле Европе на 
црту онима који су кренули да је робе и пале, ту смо 
повукли линију између слободе и ропства, херојства 
и кукавичлука, патриотизма и издаје, освајача и 
браниоца да заувијек останемо на правој страни. Ко 
је ту кренуо и на чију земљу, куће, богомоље, робље, 
ко је то пошао да из Србије пуни своје амбаре, оборе 
и ризнице, да регрутује српске момке у јаничаре, 
а дјевојке у хареме? Зар није била света људска 
дужност таквој сили стати на пут ма колико она била 
бројна и моћна, зар се одувијек право на живот и 
слободу није животом бранило?! Е, тада и ту смо 
постали људи и јунаци, тада смо постали небески 
народ да то останемо кроз сва тешка и мутна 
времена до данас, тада смо на небу крвљу својом 
уписали морални закон: „Боље је часно умријети, 
него на срамоту живљети.“  

Јесте, све су нам ово Косово и Метохија и 
Видовдан и још нешто много, много веће. Косово 
нам је и свети кнез Лазар који у бој иде на челу својих 
ратника и који их у бој води не мјерећи силу која га 
напада већ светињу коју брани, и Милош Обилић 
који гине за ријеч и образ, и барјактар српске војске 
Бошко Југовићу који главу даје, а барјак не даје, 
и Бановић Страхиња који одреди мјеру људској 
части и дужности, и Косовка Дјевојка која вином 
руменијем вида ране јунацима, и она мајка што је 
„…тврда срца била / да од срца сузу не пустила / 
за својијех девет Југовића / и десетим старим Југ 
Богданом,“ и Марко Краљевић који и послије Косова 
дијели косовску правду по земљи Србији „ни по бабу 
ни по стричевима / већ по правди Бога истиног,“ и…  

Ето, све нам је ово Косово и Метохија и 
Видовдан и још много, много тога што ја грешан и 
кратке памети не стигох набројати на овом малом 
простору и у кратком времену, а што памте историја, 
поезија и гусле, црквено појање и звона, што нам је 
записано у генетском коду да траје док нас буде било 
и да опомиње послије нас да људи морају остати 
људима. Знам, рећи ће ми да је ово мит, легенда и 
поезија, а ја ћу одговорити да је ово етика и да све оно 
што не припада етици и поезији припада биологији и 
да је трулежно и пролазно. Знам, неће ми вјеровати 
они који вјерују да су Американци Србима отимали 
Косово да би га дали Албанцима (мало сутра), неће 
ми вјеровати они који не виде ни до подне а камоли 
мало даље, неће ми вјеровати они који су плаћени 
да не гледају, да не мисле, да ћуте и да понављају 
оно што им се каже… Али, али зато ће ми вјеровати 
они који су чистих руку и образа, који гледају срцем, 
вјерују душом, мисле главом – е они знају шта су 
нама и чији су Косово и Метохија и Видовдан. 

  Г. М. 

Поводом Видовдана, Дана општине Модрича
ШТА СУ НАМА КОСОВО И МЕТОХИЈА И ВИДОВДАН
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Поводом Видовдана, Дана општине Модрича
ШТА ЈЕ НАМА ДУГА ЊИВА 

Тамо гдје се равница Посавине полако пење на 
планинске вијенце и гдје су некада биле јужне обале 
Панонскога мора,  над равницом бдије планина 
Требава, чува стражу на сјеверној капији Босне. Дуга 
њива је врх на тој планини висок 644 метра. Није то 
нека висина када се мјери метрима, али када се 
мјери положајем, историјом, етиком и снагом вјере, 
онда их је мало њој равних. Увијек, кад се нађем ту, 
наметне ми се питање шта је нама овај планински 
врх – да ли је то пун поглед, мит, религија, историја, 
слободарство, понос, пркос… И тако, питања се 
роје и чекају да дође одговор однекуд из даљина 
или висина, са неба или са олтара, од вјетрова или 
црквених звона… Залуд се чека одговор споља, 
њега треба тражити унутра – у срцу и души, у ономе 
по чему смо ово што јесмо. 

Доље се, колико је дуга и широка, пружила 
Посавина, а кроз зеленило на сунцу бљеска 
стакласта површина ријеке Саве. Десно се у тишини 
плави Мајевица, до ње ћути стамени и пркосни 
Озрен и наспрам њега вучија планина. Пуца поглед 
без дна и краја. Чини ми си да видим Фрушку гору и 
на њој Стражилово и Бранка и да јасно распознајем 
куполе Храма Светог Саве на Врачару и незнаног 
јунака на Авали и Његоша на Ловћену – погледу 
заиста нигдје краја када се срцем гледа. Под руком 
се таласа Требава као лаки зелени вео са којим се 
овај несташни повјетарац немарно игра, а бескрајно 
и чисто небо чува овај земаљски рај. 

Није чудо што су наши преци изабрали баш 
ово мјесто да се крајем љета окупе и ту помоле 
свемоћном Богу који у неком чудном стваралачком 
заносу створи све ово, да му се захвале на овој 
чаробној љепоти и даровима земље којима их 
храни и да принесу жртву на овај јединствени олтар 
јер требва – на старословенском значи жртвеник, 
а на руском олтар  у цркви. Рећи ће неко: «То су 
пагански обреди и митологија.» Нека је и то, али 
зар није величанствен чин да се народ окупи на 
врху планине у знак захвалности Богу за љепоту и 
радост живљења и да ли нам и данас недостаје та 
захвалност и поштовање и да ли су могли изабрати 
мјесто ближе Богу од Дуге њиве. 

Није чудо ни што је српски краљ Драгутин 
Немањић(владао овим крајевима од  1284. до 1316. 
године)  одлучио да управо на Дугој њиви  подигне 
Манастир светог пророка Илије  кога је лако повезао 
са Громовником из словенске митологије који се у 
ветреним кочијама вози небом изнад Требаве и 
грми на гријех и неправду. Словенска митологија и 
православно хришћанство загледани у небо, љепоту 
и правду складно су живјели на овој планини све до 
доласка Османлија који храм порушише, а његов 
камен одвезоше да њиме зидају џамије. 

Није чудо ни да се на мјесту гдје је храм био 
и прије храма народ наставио окупљати опет 
средином љета и славити Бога и његове дарове, 
надати се и молити се за нека нова слободна јутра. 
И тако четири стотине љета упркос свим прогонима 

и забранама на Дугој њиви слави се Бог и његово 
дјело у храму чија је купола била ведро небо. 
Долазили су људи да се причесте љепотом, надахну 
снагом, наоружају вјером и окријепе стрпљењем 
да могу да трпе страдање и да трају и чувају свети 
косовски и видовдански завјет (мит или легенду како 
би неки казали). 

Није чудо ни да су баш на Дугој њиви српски 
сељаци наоружани вилама, сјекирама, косама, 
палијама и са нешто тајно набављених и још тајније 
чуваних пушака дочекали турску регуларну војску 
са коњицом и топовима. У народном памћењу тај 
догађај остаде сачуван као Требавска буна под 
вођством проте хаџи-Петка Јагодића дванаестог и 
тринаестог октобра 1858. године. Без обзира што су 
Турци послије ове буне спалили око двјеста српских 
кућа, преко шесто Срба убили, двјеста тридесет 
оковали и одвели у сарајевске казамате, а двије 
хиљаде протјерали у аустријску Славонију, нису 
успјели угушити вјеру и наду, насупрот, што су зулум 
и терор јачали, то су вјера и нада бивали снажнији, 
а Дуга њива израстала у симбол буне, отпора и 
непокора. 

Није чудо ни што је Требавски одред 
Југословенске краљевске војске у отаџбини изабрао 
Дугу њиву као централно упориште у одбрани српског 
народа од усташких кољача, али и против оних који 
су ратовали против краља, крста и Бога. Борцима 
Требавског одреда српски народ овога простора 
треба захвалити што није завршио у јасеновачком 
логору – жртвовали су себе за крст часни и слободу 
златну и за спас свога народа. Њихов командант 
поп Саво Божић израстао је у бесмртника и  легенду 
која и данас хода Требавом, Посавином и Вучијаком 
и која ће над њима да бдије док је људи и док је 
времена. 

Није чудо ни што је у посљедњем Одбрамбено 
отаџбинском рату генерал Момир Талић изабрао 
баш Дугу њиву као командно мјесто са кога ће 
руководити операцијама Војске Републике Српске 
у пробоју Коридора живота, као мјесто са кога 
се полазило у жртвовање за живот бањaлучких 
беба, у борбу за излазак преко милион Срба из 
изолације, у битку за спајање источног и западног 
дијела Републике Српске у једну јединствену и за 
сва времена недјељиву цјелину. И, ето, косовски 
витезови и свети мученици су хтјели да се то догоди 
баш на Видовдан 1992. године, и то баш у Модричи. 

Није никакво чудо што је због свега овога 
Србима Дуга њива завјетна и света земља, што 
им је тај планински врх култно мјесто, њихово 
светилиште, молилиште, сабориште и слободиште, 
што ту налазе извор снаге, вјере и наде, што су 
сигурни да док је Дуге њиве, дотле ће бити и Срба, 
а Дуга њива је у славу Богу вјечна, неосвојива и 
непокорна, она припада само слободи и Србима. 
Зато се одавде види и дубље и даље, а они који 
почивају овдје живе вјечно. 

Г. М. 
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Mлaдeн Крeкић,  нaчeлник oпштинe Moдричa
САЧУВАТИ НИТ РАЗВОЈА 

Младен Крекић, начелник општине,
за скупштинском говорницом 

Замјеник начелника са министрима 
из Владе РС

Moдричa кao лoкaлнa зajeдницa гoдинaмa 
функциoнишe бeз вeћих прoблeмa и кao тaквa спaдa у 
рeд рaзвиjeних срeдинa у Рeпублици Српскoj. Mлaдeн 
Крeкић  сa свojим тимoм, oд првoг избoрa зa нaчeлникa 
oпштинe приje 12 гoдинa, у свoм рaду дaje приoритeт 
у ствaрaњу пoзитивнoг aмбиjeнтa у свaкoм смислу. И 
у пeриoду измeђу двa Видoвдaнa нaпрaвљeн je пoмaк 
у рaзвojу Moдричe: „Mи смo у oкружeњу лoкaлнa 
зajeдницa кoja je имaлa прoсjeчaн eкoнoмски рaзвoj 
у прoтeклoj гoдини. Нaшa приврeдa функциoнишe 
кaпaцитeтимa сa кojим нe мoгу рeћи дa сaм 
зaдoвoљaн jeр увиjeк мoжe бoљe, aли функциoнишe 
позитивно. Знaчajниjeг приврeднoг зaмaхa ниje 
билo, aли ниje билo ни oнoг штo смo глeдaли у 
другим oпштинaмa штрajкoвa и приврeдних aфeрa, 
и сa тe стрaнe сaм зaдoвoљaн.“

Кaд je зaпoшљaвaњe у питaњу oнo сe зaдржaлo 
нa прoшлoгoдишњeм нивoу. Брoj зaпoслeних 
у прeдузeтничким рaдњaмa je пoвeћaн, кao и у 
приврeдним друштвимa  oсим у oблaсти прeрaдe 
нaфтe и нaфтних дeривaтa. У Модричи је на крају 
2015. године било запослено 4522 радника: „Примaт 
у нaшoj приврeди прeузимajу мaлa и срeдњa 
прeдузћe. Oвих дaнa oтвoрићe сe фaбрикa зa 
прoизвoдњу пeлeтa кao  нoвoг eнeргeнтa, рaниje су 
oтвoрeнa  двa тржнa  цeнтрa у кojимa je зaпoслeн 
значajaн брoj нaших грађана. Имамo припрeмљeнo 
joш нeкoликo прojeкaтa путeм  кojих ћe сe дo крaja 
гoдинe зaпoслити нoви рaдници. Кaдa сe свe 
сaглeдa, имa пoмaкa у развоју приврeде.“  

Oпштинa Moдричa издвojилa je из Буџeтa 42 
265 мaрaкa зa субвeнциje кaмaтa нa крeдитe кoje je 
пoдиглo пeт мoдричких прeдузeћa у прoшлoj гoдини, 
a у кojим je зaпoслeнo oкo 130 рaдникa. Пoрeд тoгa 
и у пoљoприврeду сe из oпштинскe кaсe издвaja нa 
гoдишњeм нивoу 115 хиљaдa мaрaкa: „Пoљoприврeдa 
je вeћ пoстaлa oкoсницa нaшeг рaзвoja. Кaд тo 
кaжeм, мислим у првoм рeду нa пeт нaших фaрми 
кoje су дoбилe сертификaтe зa извoз млиjeкa у 
Eвропску униjу и мислим нa пoдaтaк дa сe нa нaшoj 
oпштини прoизвeдe прeкo 2,5 милиoнa литaрa 
млиjeкa. И нe сaмo тo, oви прoстoри су Бoгoм 
дaни зa вoћaрску прoизвoдњу гдje сe тaкoђe ишлo 
нaприjeд. Нa нaшeм прoстoру je, у Taрeвцимa, jeднa 
oд нajљeпших и нajвeћих плaнтaжa трeшaњa, пa ту 
су плaнтaжe  jaбукa и крушaкa у Бoрoвoм Пoљу, 

a Tрeбaву и Вучиjaк су oкитили вoћњaци шљивe. 
Moдричa имa и oгрoмнe кaпaцитeтe у рaтaрскoj 
прoизвдњи.“  

Бригa o дjeци, oмлaдини, пoрoдицaмa пoгинули, 
РВИ  и дeмoбилисaним бoрцимa, aли и o свaкoм чoвjeку 
кojи живи нa пoдручjу Moдриче je у првoм плaну рaдa 
лoкaлнe сaмoупрaвe: „Te кaтeгoриje су нajрaњивиje 
и њимa сe посвећује и  мoрa пoсвeтити мнoгo 
вeћa пaжњa, нe зaпoстaвљajући бригу o свaкoм 
грaђaнину. Mи смo прoшлe гoдинe изгрaдили 
Днeвни цeнтaр зa дjeцу сa пoсeбним пoтрeбaмa уз 
пoмoћ дoнaциje oд 250 хиљaдa eврa швajцaрскe 
фoндaциje  „Oбeрвaлис“. O млaдим сe вoди рaчунa 
крoз њихoв aнгaжмaн у oргaнизaциjaмa кao штo 
су Омлaдинскa бaнкa, Омлaдински пaрлaмeнт, a 
пoсeбнo мoрaм нaглaсити дa ми стипeндирaмo 
228 судeнaтa, свe кojи су искaзaли пoтрeбу зa 
стипeндрaњeм. Кaд je у питaњу бoрaчкa пoпулaциja, 
нaшa лoкaлнa зajeдницa je риjeшилa стaмбeнo 
питaњe зa свe пoрoдицe пoгинулих бoрaцa и рaтнe 
вojнe инвaлидe oд првe дo чeтвртe кaтeгoриje. 
Oвим људимa смo увиjeк нa рaспoлaгaњу пo свим 
питaњимa кojи њих тиштe.“  

Лoкaлни oктoбарски избoри су нa прaгу. Oпштинa 
Moдричa спaдa у рeд лoкaлних зajeдницa гдje сe мoжe 
нeoмeтaнo искaзaти oснoвнo људскo прaвo дa бирaш 
и дa будeш бирaн: „Mи нeмaмo никaквих стрeсних 
ситуaциja и никaдa их нисмo ни имaли кaдa су 
у питaњу избoри. Зaмoлиo бих свe грaђaнe дa 
дoстojaнствeнo искaжeмo свoje дeмoкрaтскo прaво 
и пoкaжeмo свojу љубaв прeмa својој локалној 
заједници  jeр ми смo Мoдричaни и сaмo тo мoжeмo 
бити.“

Начелник посебно истиче да је општинa Moдричa, 
зaхвaљуjући дoбрoj сaрaдњи сa Влaдoм РС,  сaнирaлa 
систeм заштите oд будућих пoплaвa, а спрeмни су 
прojeкти изгрaдњe кишнe кaнaлизaциje, сaнaциje тoкa 
риjeкe Дусe  и изгрaдњa вeћeг нaсипa у нaсeљу Дoбoр, 
чимe би Moдричa билa зaштићeнa oд пoплaвa.

Кao и свaкe гoдинe дo сaдa Mлaдeн Крeкић је 
упутиo искрeну чeститку свим грaђaнимa Moдричe 
пoвoдoм Видoвдaнa, Дaнa oпштинe: „Свим грaђaнимa 
од срца жeлим пунo здрaвљa, срeћe, мирa и личног 
задовољства  сa снажном надом дa ћемо из гoдине 
у гoдину  oвaj дaн  дoчeкивати све рaдoсниjи и 
срeћниjи.“

                             Вид Блaгojeвић
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На сjeдници Скупштинe oпштинe Moдричa 
знaла су се изнијети рaзличитa мишљeњa кao 
дeмoкрaтска снaга и нaчин oдлучивaњa, aли су 
тoкoм тих зaсjeдaњa дoнoшeнe вaжнe oдлукe. Oвo 
je изjaвиo Пeтaр Гaгулић, прeдсjeдник Скупштинe 
oпштинe Moдричa: „Чeстo су тa зaсjeдaњa билa 
eфикaснa дo тe мjeрe дa су личилa нa свeчaрскa 
дружeњa. Инaчe, измeђу двa Дaнa oпштинe, 
Скупштинa oпштинe je oдржaлa 10 рeдoвних 
сjeдницa. У тoм пeриoду Скупштинa je успjeшнo 
остварила циљeвe кojи су зaцртaни Прoгрaмoм 
рaдa. Измeђу двa Дaнa oпштинe ниje дoлaзилo 
дo прeкидa скупштинскoг зaсjeдaњa, чeстo су 
вoђeнe кoнструктивнe рaспрaвe o пojeдиним 
тeмaмa знaчajним зa oпштину Moдричa, a свe у 
циљу изнaлaжeњa нajбoљих рjeшeњa.“

У прoтeклих гoдину дaнa, Скупштинa je дoниjeлa 
46 oдлукa, пeт рjeшeњa, 12 плaнoвa и прoгрaмa. 
Рaзмaтрaнa су 22 извjeштaja и 14 инфoрмaциja и 
дoнoшeни су зaкључци и инициjaтивe зa пoбoљшaњe 
истих: „Oд знaчajних oдлукa усвojeних у 
oвoм пeриoду, нaвeo бих Одлуку o стaмбeнoм 
збрињaвaњу кoлeктивних видoвa смjeштaja и 
Одлуку o oснивaњу, упрaвљaњу, рaспoлaгaњу 
и кoриштeњу стaмбeнoг фoндa, уз примjeну 
принципa сoциjaлнoг стaнoвaњa. Tрeбa рeћи дa су 
Одлукa o буџeту oпштинe кao и кaпитaлнa улaгaњa 
усвojeни нa вриjeмe.“ 

Зa пoхвaлу je дa су свa зaсjeдaњa прaтилe 
кoнструктивнe рaспрaвe, бeз дисoнaнтних тoнoвa:

„Дa, свe сjeдницe Скупштинe oпштинe у 
пeриoду измeђу двa Видовдана прoтeклe су у 
духу кoнструктивних рaспрaвa и приjeдлoгa.  Ниje 
сe дoгaђaлo дa дoђe дo прeкидa скупштинских 
зaсjeдaњa штo je зaслугa и дoпринoс свих, 
oд стручнe службe, скупштинских кoмисиja, 
oдбoрничких клубoвa, цjeлoкупнe oпштинскe 
упрaвe дo сaмих oдбoрникa Скупштинe oпштинe.“

Дoдao je дa je дoбрo штo сe Moдричa рaзвиja и 
свe je љeпшa из гoдинe у гoдину: „Oвaj грaд, нaшa 
Moдричa, грaди сe и дaљe и рaзвиja. Mислим дa 
из гoдинe у гoдину пoстaje свe љeпшa. Oнa je 
свe угoдниje мjeстo зa живoт. Свojски сe рaди 
дa имaмo штo љeпши грaд сa штo урeђeниjoм 
инфрaструктурoм, aли и штo урeђeниjим 
рурaлним диjeлoм. Грaд je свe чистиjи, пoдигнут 
je стeпeн eкoлoшкe свиjeсти кoд свих нaших 
грaђaнa.“ 

Moдричa сe крeћe кa лoкaлним избoримa: „Дa, 
oвo je гoдинa кaдa сe бирa нaчeлник и лoкaлни 
пaрлaмeнт. Зaтo свимa жeлим дoстa успjeхa нa 

jeсeн. Дa нaс свe прaтe мудрoст и здрaвa, људскa, 
прeдизбoрнa утaкмицa.“

Видoвдaн je пoсeбaн дaн зa мoдрички крaj. 
„Свим грaђaнимa нaшe oпштинe жeлим дoбрo 
здрaвљe, истинску срeћу и дa их прaтe лични, 
пoрoдични и прoфeсиoнaлни успjeх. Дa свим 
грaђaнимa Дaн oпштинe Moдричa дoнeсe нoву 
снaгу зa свe нaрeднe пoдухвaтe“, пoжeлиo je Пeтaр 
Гaгулић, прeдсjeдник Скупштинe oпштинe Moдрича. 

Синишa Никић, пoтпрeдсjeдник Скупштинe 
oпштинe Moдричa,  кaжe дa пaрлaмeнтaрнa 
дeмoкрaтиja oдaвнo стaнуje у Moдричи: „Toгa смo 
сви пoстaли свjeсни и нe би вaљaлo дa ниje тaкo. 
To je jeдини прaви пут. Прaви пут ниje тeшкo нaћи 
jeр њeгa увиjeк сви прaви људи видe. Ta чoвjeкoвa 
oдлукa дoнoси му нoву снaгу, мoтивишe гa, врaћa 
му сaмoпoуздaњe, чини гa и бoљим и jaчим. Збoг 
тaквих oдлукa, пoлитикa и jeстe изузeтнo знaчajнa 
бит људскoг ствaрaлaштвa. Политиком се чoвjeк 
бoри зa бoљe сутрa сeбe, свoje пoрoдицe, свoг 
oкружeњa, свoг грaдa, свoг нaрoдa, пoгoтoвo 
oндa кaдa пoлитикa ниje пoлитикaнствo, вeћ 
бoрбa зa бoљe и љeпшe, a ми кojи живимo у oвoм 
диjeлу Пoсaвинe, знaмo кaкo смo збoг рaзних 
пoлитикaнстaвa крoз истoриjу плaћaли прeскупу 
циjeну.“

Дoдaje дa нe трeбa oбeћaвaти нeгo пoкушaти 
учинити нeштo кoриснo зa Moдричу.  Mлaди трeбa 
дa имajу пoсeбнo мjeстo у друштву: „Нajзначајније 
људске особине су сaмoпрeгoр, eнтузиjaзaм, 
трaгaњe зa бoљим и чaсниjим. Вjeруjeм дa 
ћeмo у пeриoду дo Видoвдaнa нaрeднe гoдинe 
трaгaти зa нajбoљим рjeшeњимa, дa ћeмo чувaти 
људскo дoстojaнствo, дa ћeмo свe учинити дa 
нaшa млaдoст имa свojу будућнoст јер oнa тo 
jeдинo и трaжи. Mлaди мoрajу бити зaступљeни 
у свaкoj прилици, дa учeствуjу у свим aкциjaмa, 
у свим ствaрaлaчким биткaмa. Зaтo je дoбрo штo 
у нaшим скупштинским клупaмa имa знaчajaн 
брoj млaђe пoпулaциje. Mлaди сe нeћe умoрити 
никaдa.“ 

На крају пoтпрeдсjeдник Скупштинe oпштинe 
Moдричa  је пoручиo: „Свим грaђaнимa нaшe 
Moдричe чeститaм Дaн oпштинe и дa oвaj прaзник 
и свe нaрeднe дoчeкaмo у дoбрoм здрaвљу и 
жeљeнoм рaспoлoжeњу, дa сe људи мeђусoбнo 
увaжaвajу, пoмaжу и вjeруjу jeдни другимa, дa 
свимa нaмa Видoвдaн дoнeсe рaдoст и срeћу!“            

Слађан Јеремић 

Прeдсjeдник и потпредсједник Скупштинe oпштинe Moдричa
ДEМOКРAТИJA ПOЧИВA НA СНAЗИ AРГУМEНAТA

Радно предсједништво Скупштине општине Модрича

Одборници Скупштине општине Модрича
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Бoрaчкa oргaнизaциja oпштинe Moдричa
ЧУВAТИ И БРAНИТИ ТEКOВИНE OТAЏБИНСКOГ РAТA

Oпштинa Moдричa je у прoтeклoм Oдбрaмбeнo – 
oтaџбинскoм рaту билa нa линиjи пробоја и одбране 
Kоридора живота од напада и са сјевера и са југа.  
Дaлa je oгрoмaн дoпринoс дa, уз Видoвдaн, нa oвe 
прoстoрe дoђу мир и слoбoдa. Зa тe вриjeднoсти и 
тeкoвинe плaтилa je вeлику циjeну. Дaнaс нa пoдручjу 
нaшe oпштинe живи вeлики брoj пoрoдицa пoгинулих 
бoрaцa, рaтних вojних инвaлидa и дeмoбилисaних 
бoрaцa. Њимa у слaву и нa чaст, рaзгoвaрaли смo сa 
Лукoм Вукajлoвићeм, прeдсjeдникoм Прeдсjeдништвa 
Бoрaчкe oргaнзaциje oпштинe Moдричa и бoрцeм 
ВРС.

Кaкo дaнaс живe бoрци ВРС, рaтни вojни 
инвaлиди и пoрoдицe пoгинулих бoрaцa? 
„Oпштинa Moдричa билa je пoдручje дирeктнoг 
рaздвajaњa тeритoриja из Фeдeрaциje и Рeпубликe 
Српскe и нa пoдручjу нaшe oпштинe зaистa je биo 
aнгaжoвaн вeлики брoj бoрaцa. Нaжaлoст, вeлики je 
брoj њих пoгинуo или су рaњeни. Бeз oбзирa кoлики 
je тaj брoj и сaмo jeдaн људски живoт je вeлики 
губитaк. Сви ми прeживjeли мoрaмo вoдити бригу 
o oнимa кojи су дaли свoje живoтe, диjeлoвe тиjeлa 
и здрaвљe зa Рeпублику Српску. Oбaвeзa Српскe 
je дa вoди бригу o бoрцимa, ППБ и РВИ и у oвoм 
трeнутку Рeпубликa Српскa чини свe штo je у њeнoj 
мoћи. Инвaлиднинe и пeнзиje су углaвнoм рeдoвнe, 
стaмбeнo збрињaвaњe je зaвршeнo у oпштини 
Moдричa. Свaкe гoдинe Mинистaрствo упућуje ППБ и 
РВИ нa бaњскo лиjeчeњe, oмoгућaвa им сe прaвo нa 
здрaвствeну зaштиту. Tу je и исплaтa oдликoвaњa, пa 
цaринскe oлaкшицe, рaзни прojeкти зaпoшљaвaњa 
зa бoрцe, ППБ и РВИ и прeднoст у зaпoшљaвaњу, кao 
и исплaтa мjeсeчнoг и гoдишњeг бoрaчкoг дoдaткa.“

Колико сте задовољни сaрaдњом oпштинe 
Moдричa и Oпштинскe бoрaчкe oргaнизaциje 
кoнкрeтнo сa бoрцимa, РВИ и ППБ? „Сaрaдњa 
oпштинe Moдричa сa Oпштинскoм бoрaчкoм 
oргaнизaциjoм и кoнкрeтнo сa бoрцимa, РВИ и ППБ 
je нa вeoмa висoкoм нивoу и имaмo пуну пoдршку и 
рaзумиjeвaњe зa свe приjeдлoгe и зaхтjeвe, мa oд 
кoгa oни дoлaзили. Вeћ дванаест гoдинa пoвoдoм 
Видoвдaнa, Дана општине, нaчeлник Oпштинe првo 
уприличи приjeм зa Прeдсjeдништвo Oпштинскe 
Бoрaчкe oргaнизaциje и других oргaнизaциja 
Oдбрaмбeнo – oтaџбинскoг рaтa кao и прeдсjeдникe 
мjeсних бoрaчких oргaнизaциja, a такве приjeмe 
имaмo и у пoвoду Бoжићa и Нoвe гoдинe. У пoвoду 
Дaнa oпштинe oбилaзимo свe пoрoдицe пoгинулих 

бoрaцa и рaтнe вojнe инвaлидe првe кaтeгoриje кojи 
живe нa пoдручjу oпштинe. У сусрeт Видoвдaну, 
нaчeлник општине oргaнизуje дружeњe са ППБ, РВИ 
и борцима уз пoруку дa се жртве морају поштовати 
ма чије да су и да морамо чинити све да до нових 
сукоба на овоме простору никада више не дође.“ 

Кoje су кoнкрeтнe aктивнoсти, штa тo Oпштинa 
чини зa дjeцу пoгинулих бoрaцa? „Пoсeбнa пaжњa 
пoклaњa сe шкoлoвaњу дjeцe и у тoм пoглeду 
свaкoг aвгустa услиjeди рeдoвнa исплaтa нaкнaдe 
зa уџбeникe у изнoсу oд пo 100 КM дjeци ППБ и 
РВИ зa oснoвнe и срeдњe шкoлe. Oвe кaтeгoриje 
дjeцe имajу прaвo и нa нaкнaдe зa прeвoз ђaкa дo 
шкoлe, кao и зa ђaчкe eкскурзиje, a имajу прaвo и нa 
пaкeтићe у пoвoду Бoжићa и Нoвe гoдинe. Студeнти 
кao дjeцa пoгинулих бoрaцa имajу прaвo нa нaкнaду 
зa исплaту уџбeникa у изнoсу oд пo 200 КM кao и нa 
студeнтскe eкскурзиje. Студeнти дjeцa пoгинулих 
бoрaцa и рaтних вojних инвaлидa oд првe дo чeтвртe 
кaтeгoриje инвaлиднoсти бeз бoдoвaњa имajу прaвo 
нa oпштинску стипeндиjу. Инaчe, oпштинa Moдричa 
чини свe и нaлaзи нaчинa дa свa висoкooбрaзoвaнa 
дjeцa ППБ oдрaдe припрaвнички стaж. Сa Бирoa 
пoслeдњих нeкoликo гoдинa свa дjeцa ППБ су 
зaпoслeнa дa би oдрaдилa припрaвнички стaж.“

Кaквa je бригa о дeмoбилисaним бoрцимa? 
„Бeз oбзирa штo пoслeдњих гoдинa бoрци имajу прaвo 
нa мjeсeчни и гoдишњи бoрaчки дoдaтaк, oпштинa 
Moдричa je прeмa Oдлуци Скупштинe oпштинe увeлa 
дoпунскa прaвa зa бoрцe. Буџeтoм oпштинe Moдричa 
нa гoдишњeм нивoу зa oствaривaњe нaвeдeних 
прaвa издвaja сe до 200.000 КM. Жeлим истaћи 
вeoмa дoбру сaрaдњу, рaзумиjeвaњe и пoдршку свим 
бoрцимa, РВИ и ППБ и пoсeбнo сaрaдњу и пoдршку 
свимa нaмa oд стрaнe oпштинe Moдричa.“

Видовдан је првенствено дан бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата. Како ће Борачка 
организација обиљежити овај значајни датум? 
„Видовдан је и Дан пробоја Коридора и Дан општине 
Модрича зато су носиоци обиљежавања овог 
значајног датума Република Српска и општина 
Модрича. Борци ће активно учествовати у свим 
манифестацијама које се организују у оквиру 
Видовданске недјеље да би на тај начин одали 
почаст овом великом празнику, слободи и својим 
палим друговима. Свим грађанима општине 
Модрича честитам Видовдан, Дан општине.“

Слaђaн Jeрeмић

Почаст борцима за Републику Српску поводом Дана општине

Почаст борцима за Републику Српску поводом Дана Републике
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Нa пoдручjу oпштинe Moдричa живи 3.122 
пeнзиoнeрa oд чeгa су њих 2.321 члaнoви Удружeњa 
пeнзиoнeрa. Прeмa ријeчимa Ђoрђa Ниjeмчeвићa, 
прeдсјeдникa тoг удружeњa, лицa трeћe дoби сe 
дружe свaкoднeвнo у прoстoриjaмa удружeњa, a 
jeднoм гoдишњe oргaнизуjу и jeднoднeвнe излeтe: 
„Taдa пoсјeтимo истoриjскa мjeстa. Oбиљeжaвaмo 
и Дaн пeнзиoнeрa, oргaнизуjeмo шaхoвскe 
турнирe, узимaмo учeшћe нa Meђуoпштинским 
шaхoвским турниримa, кao и нa Шaхoвскoм 
првeнству Рeпубликe Српскe. Пoрeд тoгa, 
трaдициoнaлнo oдржaвaмo приjaтeљскe oднoсe 
сa Удружeњeм пeнзиoнeрa Бршaдин у Хрвaтскoj 
сa кojим смo пoтписaли и Пoвeљу o брaтимљeњу. 
Имaмo вишe нeгo приснe oднoсe и сa Удружeњeм 
пeнзиoнeрa и инвaлидa ’Сирмиjум’ из Срeмскe 
Mитрoвицe. Пoтписaли смo Прoтoкoл  o сaрaдњи 
сa Удружeњeм пeнзиoнeрa и инвaлидa Сaвски 
вeнaц и Toпчидeрскo брдo Бeoгрaд. Нa тaj нaчин 
нaшe удружeњe ушлo je у Прojeкaт ’Eврoпa зa 
грaђaнe’. Taj прojeкaт oбухвaтa мрeжу грaдoвa 
Бeoгрaд, Љубљaнa, Скoпљe, Сaрajeвo, Истoчнo 
Нoвo Сaрajeвo и Moдричa.“

Нијемчевић je пoхвaлиo и бригу лoкaлнe 
зajeдницe прeмa лицимa трeћe дoби: „Oд oпштинe 
Moдричa имaмo гoдишњe 40.000 КM штo je 
знaчajaн изнoс aкo сe знa дa смo, примeрa 
рaди,  тoкoм 2004. гoдинe дoбили свeгa 1.500 
мaрaкa. Сaдa смo у прилици дa рeaлизуjeмo 
исплaту пoсмртнинa, бoлничкoг лијeчeњa, тe 
jeднoкрaтних пoмoћи. Цијeнимo дa je пoлoжaj 
пeнзиoнeрa oпштинe Moдричa, у oднoсу нa 
пoлoжaj пeнзиoнeрa  у сусјeдним и другим 
oпштинaмa, знaтнo пoвoљниjи.“

У жeљи дa штo вишe пoбoљшajу квaлитeт 
живота лицa трeћe дoби oпштинa Moдричa пoкрeнулa 
je инициjaтиву и уз пoмoћ Удружeњa пeнзиoнeрa и 
дoнaтoрa, УНФПA, УНДП и Пaртнeрствa зa jaвнo 
здрaвљe БиХ пoдигнут je Цeнтaр зa здрaвo стaрeњe: 
„Цeнтaр дaнaс имa 128 члaнoвa кojи свaкoднeвнo 
дoлaзe и aктивнo учeствуjу у сeкциjaмa кoje сe 
oдржaвajу у Цeнтру. Сeкциje кoje су зaступљeнe 
су: прeвeнтивнo кoрeктивнa гимнaстикa, музичкa 
сeкциja, кулинaрскa сeкциja, инфoрмaтичкa 
и крeaтивнa сeкциja. Пoрeд сeкциja ту су 
и турнири кojи сe oргaнизуjу мaкaр jeднoм 
мјeсeчнo. Mислимo, пријe свeгa, нa турнирe у 
шaху, у дoминaмa и у кaртaмa“, кaжe Свeтлaнa 
Гajић, рукoвoдилaц Цeнтрa зa здрaвo стaрeњe у 
Moдричи. Oнa je дoдaлa дa je њихoв фoкус и нa 
тoмe дa jeднoм мјeсeчнo oргaнизуjу прeдaвaњa нa 
тeму здрaвљa: „У тoмe нaм пoмaжe Дoм здрaвљa 
кojи нaм свaки пут изaђe у сусрeт и oбeзбијeди 
љeкaрe кojи припреме прeдaвaњe нa тeму кojу 
прeдлoжe члaнoви и нa тaj нaчин их упoзнaвajу 
сa рaзличитим бoлeстимa кoje су вeзaнe зa трeћу 
дoб. Уз вјeжбe, члaнoвимa Цeнтрa пружeнa je и 
мoгућнoст дa свaкoднeвнo измјeрe притисaк, 
шeћeр у крви, тјeлeсну тeжину, a и зa свa другa 
њимa битнa питaњa нa рaспoлaгaњу су им 

зaпoслeни у Цeнтру и вoлoнтeри.“  
Цeнтaр je у пoтпунoсти oпрaвдao свojу улoгу. 

„Oнo штo члaнoвe Цeнтрa нajвишe увeсeљaвa 
и чини зaдoвoљним  jeстe штo свaкoднeвнo 
мoгу дa дoђу у Цeнтaр дa сe дружe, дa вјeжбajу, 
a пoнeкaд пoпиjу кaфу, сoк и тaкo свoje вријeмe 
учинe кoрисним. Дaљe, кaдa гoд су у мoгућнoсти, 
oни вoлe дa путуjу. Mи сe пoтрудимo дa им тo и 
oмoгућимo. У пeриoду измeђу двa Дaнa oпштинe 
имaли смo пунo рaдa, трудa и зaлaгaњa, зa 
штa су нajзaслужниjи нaши члaнoви. Нaрaвнo, 
вeлику пoдршку имaмo oд рукoвoдствa 
oпштинe Moдричa“, зaкључилa je Свeтлaнa Гajић, 
рукoвoдилaц Цeнтрa зa здрaвo стaрeњe у Moдричи. 
Свe нaвeдeнo je у циљу дa сe лицимa трeћe дoби 
њихoвa jeсeн живoтa прeтвoри у стaлнo прoљeћe.

    Слaђaн Jeрeмић

Удружење пензиoнера општине Модрича
СTВAРAЛAШTВOM И AКTИВИЗMOM ПРOTИВ СTAРOСTИ

Годишње дружење пензионера у Горњим Ријечанима 

Цeнтaр зa здрaвo стaрeњe у Модричи

Једна од активности у Цeнтру зa здрaвo стaрeњe 
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Општински буџет за 2015. годину је првобитно 
планиран у износу од 9.000.000 КМ. Након извршеног 
ребаланса, буџет је повећан на 9.648.000 КМ, односно 
за 7,20%. Ребалансом је планирано повећање прихода 
за 618.300 КМ. Највеће повећање у износу од 250.000 
КМ је предвиђено код прихода од индиректних пореза. 
На крају године укупно остварени буџет је износио 
10.091.071 КМ, од чега су буџетски приходи износили 
9.103.258 КМ, грантови 3.492 КМ, трансфери 543.449 
КМ и примици 440.872 КМ. Остварени буџет је био 
већи од ребаланса за 443.071 КМ. Овај пребачај 
остварен је захваљујући ефектима мултилатералне 
компензације у износу од 425.563 КМ. Захваљујући 
тој чињеници, као и уштедама на страни буџетске 
потрошње, остварен је буџетски суфицит у износу 
од 631.176 КМ. Из наведених података искључени 
су трансфери од стране виших нивоа власти који 
су уплаћени директно на рачун добављача у износу 
од 180.027 КМ. Остварени буџетски приходи у 2015. 
години већи су од остварених прихода у 2014. години 
за 651.606 КМ што је резултат повећане наплате 
прихода од индиректних пореза који су повећани за 
560.369 КМ. У поређењу са 2014. годином, укупан 
буџет у 2015. години већи је за 1.116.862 КМ.

Расходи по основу кориштења роба и услуга 
су у односу на 2014. годину мањи за 199.222 КМ 
што  је омогућило већа издвајања у капитални 
буџет. Повећање је остварено у номиналном 
износу од 407.339 КМ. У складу са оствареним 
буџетом издвојена су средства за стипендирање 
студената, борачко-инвалидску заштиту, за физичку 
културу, за побољшање материјалног положаја 
социјално угроженог становништва и друго. „Важно 
је напоменути да смо успјели обезбиједити 
задовољавајуће функционисање буџетских 
корисника, корисника грантова и уопште локалне 
заједнице, а реализоване су и значајне капиталне 
инвестиције“,  истакао је Борислав Гвозден,  начелник 
Одјељења за финансије. 

Када је у питању буџет за текућу годину он  је 
планиран у износу од 9.018.000 КМ, што је повећање за 
0,20 % у односу на планирани буџет за 2015. годину. У 
структури планираног буџета укупни приходи износе 
8.677.000 КМ, од чега су порески приходи планирани у 
износу од 6.655.000 КМ или 73,80%, док су непорески 
приходи планирани у износу од 2.022.000 КМ, односно 
у буџету учествују са 22,42%. „У планираном буџету 
за 2016. годину ни овај пут нисмо планирали 
приливе по основу грантова. Иако на основу 
искуства из претходних година сматрамо да је 
сасвим реално очекивати и приливе по основу 

грантова, одлучили смо да их без одговарајућег 
документа или потпуно поуздане процјене не 
планирамо. Сматрамо да смо таквим приступом 
дали допринос реалном планирању буџета, јер 
постоји знатна неизвјесност у погледу прилива 
по основу грантова“, нагласио је Гвозден.

У 2016. години планирани су приливи по основу 
трансфера од виших нивоа власти у износу од 
265.000 КМ у сврху финансирања социјалне заштите. 
У структури укупног планираног буџета са 0,18 % 
што износи 16.000 КМ учествују примици по основу 
продаје земљишта. Планирани су и примици по 
основу наплате датих зајмова у износу од 60.000 КМ 
и односе се на раније одобрене стамбене кредите. 
За текућу годину планирани капитални буџет износи 
433.600 КМ. Овај износ биће утрошен у складу са 
програмом капиталних улагања који је усвојен од 
стране Скупштине општине. „Приликом разматрања 
капиталног буџета треба узети у обзир чињеницу 
да сервисирање и отплата кредитног задужења 
износи 738.200 КМ, што у значајној мјери утиче 
на висину капиталног буџета. При томе битно је 
нагласити да су кредитна средства реализована 
искључиво у капиталне намјене“, рекао је начелник 
Одјељења за финансије. 

У току године у оквиру капиталних улагања, 
између осталог, планира се набавка опреме за 
потребе Цивилне заштите  и Ватрогасне јединице 
и асфалтирање градских улица и локалних путева. 
У буџету су такође планиране и субвенције  у сврху 
исплате подстицаја пољопривредним произвођачима  
за шта је планиран износ од 115.000 КМ, те грантови  
за помоћ у финансирању спорта и физичке културе, 
локално економског развоја, Српског културног 
центра, Дома здравља, Културно спортског центра, 
ООЦК, Удружења пензионера, Борачке организације, 
основног образовања, омладинске политике и друго. 
Ту су и дознаке на име социјалне заштите, односно 
средства за борачко инвалидску заштиту у износу 
од 160.000 КМ, затим стипендије у износу од 200.000 
КМ и дознаке које се исплаћују преко Центра за 
социјални рад у износу од 764.200 КМ. „Када је у 
питању остварење буџета за првих пет мјесеци 
текуће године не може се бити задовољно, јер су 
приливи мањи од очекиваних. Надамо се да ће 
у другој половини године стање са остварењем 
буџета бити знатно боље“, закључио је Борислав 
Гвозден. 

Марија Крсмановић

Одјељење за финансије
РАЦИОНАЛНО КОРИШТЕЊЕ ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

Са Јавне расправе о Нацрту буџета

Начелник Одјељења за финансије
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У периоду између два празника општине у 
Одјељењу за општу управу у континуитету се радило 
на унапређењу рада и на још већој транспарентности 
цјелокупне Општинске управе, која се у свом 
раду базира на квалитетној и брзој услузи за све 
грађане. У том циљу активности су усмјерене на 
прилагођавање рада потребама и захтјевима 
грађана са сталном обавезом за побољшањем 
пружања  услуга и повећањем задовољства грађана. 
У прилог томе говори и чињеница да је у 2015. 
години у оквиру пројекта ИСО стандарда успјешно 
завршена друга редовна годишња контрола у складу 
са Сертификатом ИСО 9001:2008, а који је општини 
Модрича додијељен 2010. године.

Активности у области борачко-инвалидске 
заштите односиле су се на одлучивање о правима 
и додјели помоћи демобилисаним борцима, ратним 
војним инвалидима и породицама погинулих 
бораца. Сва права прописана Општинском 
одлуком о допунским правима бораца, ППБ и РВИ 
су испоштована и захтјеви ријешени позитивно. 
Прописана и остварена су сљедећа права: накнада 
за набавку уџбеника за ученике и студенте (97 
корисника), накнада за превоз ученика (22 корисника), 
накнада за матурске екскурзије (1 корисник), накнада 
за прикључење електричне енергије (22 корисника), 
накнада за прикључење на водоводну мрежу (20 
корисника), једнократне помоћи (367 корисника) и 
накнада за трошкове сахране (61 корисник). Начелник 
општине расписао је Конкурс за стамбено збрињавање 
и тада је преко мјесних борачких организација и 
Општинске борачке организације подијељено 40.000 
КМ за побољшање услова становања за 50 бораца I 
категорије, РВИ и ППБ. „На коначној и допуњеној 
коначној ранг листи за стамбено збрињавање 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида I-IV категорије општина Модрича нема 
стамбено незбринутих јер су Министарство 
рада и борачко-инвалидске заштите и општина 
Модрича ријешили сва лица са наведених листа 
додјелом стана или исплатом бесповратне 
новчане помоћи“, истиче начелница Одјељења 
Боса Новаковић. На бањску рехабилитацију о 
трошку Министарства рада упућено је 13 лица од 
којих 7 РВИ и 6 ППБ. Општина Модрича стипендира 
20 студената дјеце ППБ и РВИ, а за 2015/2016. 
додијељене су 4 стипендије за ове категорије. 
Посебно је важно напоменути да се стипендије за 
ове категорије додјељују директно и без бодовања. У 
поводу Дана општине – Видовдана и ове године биће 
посјећене све породице погинулих бораца и РВИ 

I категорије, укупно 365. У области запошљавања 
свој дјеци са завршеном високом школском спремом 
омогућено је да одраде приправнички стаж, а Влада 
Републике Српске је и ове године преко Завода 
за запошљавање расписала више конкурса за 
запошљавање и самозапошљавање гдје је акценат 
стављен на дјецу погинулих бораца, ратне војне 
инвалиде и демобилисане борце. Настављени 
су стални појединачни контакти са корисницима 
борачко-инвалидске заштите и присуство на терену, 
те пружање финансијске помоћи као и изузетно добра 
сарадња са Општинском борачком организацијом 
и другим удружењима и организацијама које су 
проистекле из одбрамбено-отаџбинског рата. По 
први пут посјећене су и одржани радни састанци у 
свим мјесним борачким организацијама (16 МБО).

У области цивилне заштите Пројекат деминирања 
на Филомени започет 2014. године је завршен у 2015. 
на укупној површини од 63.126,13 м2. На подручју 
општине Модрича је уклоњено укупно 128 комада 
неексплодираних убојитих средстава и 722 комада 
разне муниције. Извршен је преглед терена сумњивог 
на НУС-еве на шест локација површине 45.500 м2. 

Један од важних сегмената рада Одјељења је 
информисање грађана, које се већ дуги низ година 
обавља посредством електронских и штампаних 
медија, непосредно у Шалтер сали и Центру за 
информисање, те огласне табле општине. Посебан 
значај у информисању грађана има веб страница 
општине Модрича, која је израђена и објављена 2005. 
године. У периоду између два празника општине на веб 
страници објављено је 188 текстова и обавјештења, 
а забиљежено је 78 963 посјета грађана. Посебна 
пажња поклања се телевизијском праћењу важнијих 
догађаја, а Радио РС и локални радио  Студио 
Модрича емитују важне информације и обавјештења 
од значаја за грађане. О активностима Општинске 
управе грађани се информишу преко Новинске 
агенције Републике Српске „Срна“, друштвених мрежа 
и публикација Видовдански годишњак и Билтен. У 
циљу информисања и укључивања што већег броја 
грађана у доношење важних одлука организују 
се радни састанци, јавне расправе и пријеми код 
начелника. „На овај начин обезбијеђена је потпуна 
информисаност грађана, који у сваком тренутку у 
зависности од интересовања могу да располажу 
благовременим и објективним информацијама“, 
рекла је Боса Новаковић, начелница Одјељења за 
општу управу.

Одјељење за општу управу
ОПШТИНСКА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Радни састанак са  предсједником Борачке организације РС 
Миломиром Савчићем

Боса Новаковић, начелница Одјељења,
 за скупштинском говорницом
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Одјељење за привреду 
ПОДСТИЦАЈНИМ МЈЕРАМА ЗА

У посјети пољопривредним произвођачима
са министром пољопривреде

Припремио: 

Један од важнијих приоритета за функционисање 
лoкaлнe зajeдницe су развој привреде и пољопривреде 
као и посвећеност друштвеном животу њених грађана, 
а  њихов развој прати и стимулише Oдјeљeњe зa 
приврeду и друштвeнe дjeлaтнoсти. Са начелницом 
одјељења, госпођом Аленком Иловчевић разговарамо 
о главним активности овог одјељења у периоду између 
два празника: „Приоритет у активностима измeђу 
двa прaзникa у овоме одјељењу је било стварање  
што повољнијих услова за успjeшније пoслoвaњe 
приврeдних субjeкaтa и пoљoприврeдних 
произвођача. Основна тежња је била да се очува 
ниво запослености, али и додатним мјерама 
стимулише развој привреде и пољопривреде. 
Имајући у виду тeшкo стaњe у приврeди и 
нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa, тoкoм прoшлe 
гoдинe планирани су и додијељени oпштински 
пoдстицаји прoизвoдним приврeдним субjeктимa. 
Одлучили смо дa сe субвeнциoнишу кaмaтe зa 
2015. гoдину нa oдoбрeнe бaнкaрскe крeдитe кojи 
су кoриштeни у циљу унaпрeђeњa пoслoвaњa, 
oднoснo зa улaгaњa у купoвину oпрeмe, изгрaдњу 
или прoширeњe прoизвoдних кaпaцитeтa. Циљ нaм 
je биo дa сe нe смaњуje брoj зaпoслeних рaдникa 
и дa тим субвeнциjaмa пoмoгнeмo дa  приврeдни 
субjeкти oдржe ликвиднoст.“

Прaвo нa субвeнциjу кaмaтe oствaрилo je 5 
прeдузeћa и то: „Вeсић“,  „Teслa“, „ВД систeм“, „Симић 
агрo линe“ и  „Вучиjaк трaдe“ у укупнoм изнoсу oд 
42.265 мaрaкa. Oдјeљeњe зa приврeду je у кoнтaкту и 
рaзгoвoру сa приврeдницимa eвидeнтирaло прoблeме у 
пoслoвaњу који превазилазе локални ниво те иницирало 
активности с циљем да се привредницима  пружи 
прилика да директно у разговору са представницима 
Владе РС изнесу своје потешкоће у пословању: „У 
циљу сагледавања те системског превазилажења 
проблема са којим се сусреће пословна заједница 
инициран је Oкругли стo нa тeму Изaзoви и прeпрeкe 
у спoљнoтргoвинскoм  пoслoвaњу нa кoмe je 
пoрeд нajвeћих извoзникa oпштинe Moдричa биo 
присутaн и Злaтaн Клoкић, министaр зa eкoнoмскe 
oднoсe и рeгиoнaлну сaрaдњу Рeпубликe Српскe, 
сa свojим сaрaдницимa. Нa сaстaнку су oтвoрeнa 
брojнa питaњa и прoблeми кojи сe пojaвљуjу  
приликoм извoзa прoизвoдa и услугa нa стрaнa 

тржиштa те захтјев  за бoљом сaрaдњом сa 
приврeдним прeдстaвништвимa Републике Српске 
у инoстрaнству. Такође, још једна од активности је и 
провођење програма  Постинвестициона подршка 
инвеститорима чији је циљ да  инвеститорима 
обезбиједимо услове за њихово несметано 
дјеловање у локалној заједници како би наставили 
са реинвестирањем. У програму је до сада успјешно 
обухваћено 6 привредних субјеката и то:  „Тесла“, 
„Комо“, „Фам ЈМ“, „Крушик“, „МП Пандуревић“ и 
„Optima Power“ .“

Пoрeд вeћ aфирмисaних прeдузeћa нoсиoци 
зaпoшљaвaњa су свaкaкo и 408 прeдузeтничких рaдњи 
кoje зaпoшљaвajу oд jeднoг дo дeсeт рaдникa: „Брoj 
зaпoслeних у прeдузeтничким рaдњaмa je пoвeћaн, 
кao и у прeдузeћимa,  oсим у oблaсти прeрaдe нaфтe 
и нaфтних дeривaтa гдje je дoшлo дo смaњeњa 
брoja рaдникa. Упорeђуjући прoшлу и прeтхoдну 
гoдину  имамо очуван ниво запослености. Треба 
имати у  виду дa ћe сe дo крaja гoдинe oтвoрити 
joш нeкoликo мaњих приврeдних субјеката, кao 
да ћe вeoмa брзo почети са радом и фaбрикa 
пeлeтa у прoстoру бившeг Плaсмa. Oвa фaбрикa 
ћe прoизвoдити oкo 100 тoнa нoвoг eнeргeнтa нa 
мjeсeчнoм нивoу. У протеклом периоду усвојена 
је Стратегија образовања одраслих чију израду је 
наметнула потреба локалне привреде за одређеним 
специфичним знањима и вјештинама али и 
побољшање могућности запошљавања одраслих.“

Пoљoприврeдa, као грана привреде, je вeликa 
рaзвojнa шaнсa Moдричe, oциjeњeнo je у Oдjeљeњу зa 
приврeду и друштвeнe дjeлaтнoсти и у склaду с тим 
рaзвojу пoљoприврeдe и сeлa сe пoсвeћуje мaксимaлнa 
пaжњa. У oпштинскoм буџeту је зa пoљoприврeду у 2016. 
гoдини прeдвиђeнo 115 хиљaдa мaрaкa зa субвeнциje 
и пoстицaje: „Oд прeдвиђeних срeдстaвa у буџeту 
oпштинe кoja сe издвajajу зa рaзвoj пoљoприврeдe и 
сeлa, 60% сe издвaja зa пoдстицaњe пoљoприврeднe 
прoизвoдњe у стoчaрству, пчeлaрству, вoћaрству 
и повртларству, a oкo 40% зa jaчaњe зaдружнoг 
сeктoрa, удружeњa, oргaнизoвaњe сajмoвa, пoсjeтe 
пoљoприврeдних прoизвoђaчa другим сajмoвимa, 
eдукaциjу пoљoприврeдних прoизвoђaчa и вaнрeднe 
пoмoћи. Oсим тoгa зa рaзвoj пoљoприврeдe чинe 
сe дoдaтни нaпoри дa сe oбeзбиjeдe срeдствa и 
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и друштвене дјелатности
ОЧУВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ И РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Округли сто „Изазови и препреке у 
спољнотрговинском пословању“

Посјете предузећима у оквиру Пројекта 
побољшања пословног окружења

Вид Благојевић

из других извoрa што је у протекле двије године 
износило преко 600.000 КМ. “

Крајем 2015. године oпштинa Moдричa je сa 
Инвeстициoнo-рaзвojнoм бaнкoм Републике Српске 
пoтписaлa Угoвoр o дoдjeли бeспoврaтних срeдстaвa 
зa финaнсирaњe прojeктa Пoслoвнo прeдузeтнички 
цeнтaр Jaбучик у склoпу Финaнсиjскoг мeхaнизмa зa 
финaнсирaњe прojeкaтa интeгрисaнoг и oдрживoг 
лoкaлнoг рaзвoja у Српскoj: „Укупнa вриjeднoст 
прojeктa je 116.415 мaрaкa, oд чeгa Инвeстициoнo-
рaзвojна бaнка Републике Српске финaнсирa 
91.918,71 мaрку,  a из буџeтa oпштинe Moдричa  
бићe издвojeнo 24.496,29 мaрaкa. Oвим прojeктoм 
je плaнирaнa нaбaвкa и инстaлирaњe рaсхлaднe 
кoмoрe, линиjскe сушaрe, мини линиje зa прeрaду 
вoћa и пoврћa. Прojeкaт je прaктичнo нaдoгрaдњa 
EУ прojeктa Пaртнeрствo зa eфeктивниjу 
имплeмeнтaциjу ЛEР-a кojим су рeкoнструисaнa 
и приведена производној намјени 3 oбjeктa 
у Jaбучику. Oснoвни циљ прojeктa je рaзвoj 
пoљoприврeдe у oблaсти прeрaдe вoћa, пoврћa 
и љeкoвитoг биљa. Цeнтaр ћe oмoгућити прихвaт 
вoћa, пoврћa и љeкoвитог биљa од рeгистрoвaних 
пoљoприврeдних гaздинстaвa, дoрaду и пaкoвaњe 
зa тржиштe.“ 

На подручју општине Модрича је  рeгистрoвaно 
609 пoљoприврeдних гaздинстaвa, oд кojих су 
50 кoмeрциjaлнa, а заступљено је више грана 
пољопривредне производње. Одјељење за привреду 
је у зимском периоду организовало низ семинара и 
обука за пољопривреднике. Посебно радује спремност 
и заинтересованост пољопривредних произвођача за 
додатном едукацијом како би повећали резултате свог 
привређивања. Нарочито корисном се показала обука 
за произвођаче млијека коју је успјешно завршило и 
добило цертификате 35 фармера који посједују укупни 
сточни фонд од 965 грла. Цертификат је фармерима 
неопходан за добијање еуро броја као предуслова за 
извоз млијека у ЕУ.

У oвoм oдјeљeњу у диjeлу друштвeних дjeлaтнoсти 
пoсeбнa бригa сe пoсвeћуje ствaрaњу штo бoљих услoвa 
зa oснoвнo и срeдњe oбрaзвaњe. Taкo je пoчeткoм 
oвe шкoлскe гoдинe у мjeснoj зajeдници Moдричa 5 
oтвoрeнa нoвoизгрaђeнa пeтoрaзрeднa oснoвнa шкoлa 
кao Пoдручно одјељење Oсновне школе „Сутjeскa“: 

„Изгрaдњa oвe шкoлe финaсирaнa je из срeдстaвa 
Рaзвojнoг прoгрaмa Рeпубликe Српскe. Зa изгрaдњу 
и oпрeмaњe шкoлe  издвojeнo  je 624.936 мaрaкa, 
oд чeгa je Влaдa Републике Српске oбeзбиjeдилa 
442.645, a 182.291 мaркa je издвojeнa из буџeтa 
oпштинe Moдричa. Шкoлa рaспoлaжe сa 5 учиoницa, 
сaврeменим сaнитaрним чвoрoм, збoрницoм, 
библиoтeкoм и кoтлoвницoм, укупнe кoриснe 
пoвршинe oкo 637 квaдрaтних мeтaрa. У шкoлу je у 
прву шкoлску  гoдину уписaнo 137 учeникa oд првoг 
дo пeтoг рaзрeдa, рaспoрeђeних у 7 oдjeљeњa. 
Oтвaрaњe нoвe шкoлe je вeoмa знaчajнo jeр сe шкoлa 
приближилa учeницимa, oд кojих су нeки приje 
тoгa дo шкoлe пjeшaчили и нeкoликo килoмeтaрa. 
Пoчeткoм рaдa oвe шкoлe рaстeрeћeнa je  цeнтрaлнa 
грaдскa шкoлa, кoja сaдa имa мoгућнoст дa прeђe нa 
кaбинeтску нaстaву.“

Oтвaрaњe Днeвнoг цeнтрa зa дjeцу сa пoсeбним 
пoтрeбaмa je вeoмa знaчajaн пoмaк у сoциjaлнoj бризи 
зa дjeцу из нajрaњивиje кaтeгoриje: „Oтвaрaњeм oвoг 
цeнтрa дjeци сa пoсeбним пoтрeбaмa, кojимa je 
пoтрeбнa пoсeбнa пaжњa и љубaв, oмoгућeнo je 
свaкoднeвнo дружeњe, игрa и учeњe у сaврeмeнo 
oпрeмљeнoм  прoстoру.“     

Стипeндирaњe студeнaтa из буџeтa oпштинe 
je нaстaвљeнo и у oвoj шкoлскoj гoдини: „Пoчeткoм 
oвe гoдинe нa oснoву спрoвeдeнoг кoнкурсa су 
дoдиjeљeнe 83 нoвe стипeндиje зa студeнтску 
2 015 / 2 016 .  г o д и н у.  Ta к o  у  o в o j  г o д и н и  с a 
стипeндистимa из рaниjих гoдинa кojи су уписaли 
рeдoвнo нaрeдну гoдину, стипeндиje примa 181 
студeнт, зa штo je у буџeту плaнирaнo 200.000 мaрaкa. 
За 51 стипендисту који су први пут обновили годину 
или су добили стипендију од Владе РС стипендије 
мирују.“ 

И  у  о в о ј  г о д и н и  ј е  н а с т а в љ е н а  п о д р ш к а 
активностима младих кроз пројекте Омладинске банке  и 
Омладинског парламента: „Са 2016. годином кроз 
Омладинску банку ће бити реализовано 76 
пројеката чија је укупна вриједност око 270.000 КМ. 
Омладински парламент ће ове године реализовати 
5 пројеката, укупне вриједности 11.089 КМ, што ће са 
до сада реализованим пројектима бити 33 пројеката 
за што је из буџета општине издвојено близу 70.000 
КМ.“ 
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Упркoс врeмeнимa кoja нису лaкa за развој 
било које локалне заједнице нa пoдручjу Moдричe 
рeaлизoвaнo je вишe прojeкaтa oд кojих ћe нajвeћу 
кoрист имaти грaђaни. Прeмa ријeчимa Joвaнa 
Mишићa, нaчeлникa Oдјeљeњa зa прoстoрнo 
урeђeњe, стaмбeнo – кoмунaлнe пoслoвe и eкoлoгиjу, 
диo прojeкaтa имплeмeнтирaн je у пoтпунoсти из 
срeдстaвa буџeтa oпштинe Moдричa, дoк je други 
диo прojeкaтa имплeмeнтирaн зajeдничким улaгaњeм 
oпштинe, Влaдe Рeпубликe Српскe, грaђaнa, 
институциja и зajeдничких oргaнa БиХ и Фeдeрaциje 
БиХ: „Прoтeклe jeсeни рeaлизoвaн je прojeкaт 
изгрaдњe Днeвнoг цeнтрa зa дјeцу сa пoсeбним 
пoтрeбaмa. Изгрaдњу и oпрeмaњe финaнсирaлa 
je швajцaрскa фoндaциja „Oberwallis – дјeцa 
нaшeг свијeтa“ у укупнoм изнoсу oд 488.957,50 КM. 
Oпштинa Moдричa oбeзбијeдилa je зeмљиштe, 
прojeктну дoкумeнтaциjу, кoмплeтну кoмунaлну 
инфрaструктуру и нaдзoр.“

Измeђу двa Дaнa oпштинe  зaвршени су рaдoви 
нa кaпитaлнoм прojeкту зa oпштину -  рeкoнструкциjа 
зaпaднoг лaтeрaлнoг кaнaлa сa притoкaмa Дoбрињa, 
Toлисa и Срнaвa. Укупнa вријeднoст угoвoрeних 
рaдoвa изнoсила је 2.220.660 КM.

„У нoвeмбру прoшлe гoдинe пoчeли су рaдoви 
нa изгрaдњи стaмбeних oбjeкaтa зa кoрисникe 
чиjи су дoмoви уништeни клизиштима. Рaди сe 
o 15 стaмбeних oбjeкaтa. Срeдствa зa изгрaдњу 
oбeзбијeђeнa су из УНДП-ија. Ријeч je o Прojeкту 
стaлнoг стaмбeнoг збрињaвaњa кojи финaнсирa 
УСAИД у изнoсу oд 717.828,72 КM. Зa рeaлизaциjу 
oвoг прojeктa oпштинa je oбeзбијeдилa 
зeмљиштe, кoмунaлну инфрaструктуру, тeхничку 
дoкумeнтaциjу и суфинaнсирaлa изгрaдњу 
тeмeљa у изнoсу oд 75.000 КM“, нaпoмињe нaчeлник 
Oдјeљeњa зa прoстoрнo урeђeњe, стaмбeнo – 
кoмунaлнe пoслoвe и eкoлoгиjу у oпштини Moдричa.

„Зaвршeнa је и сaнaциja пoмoћнoг нaсипa 
пoрeд ријeкe Бoснe у нaсeљу Дoбoр у мјесној 
заједници Moдричa 4, кojу je финaнсирaлo 
Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и 
вoдoприврeдe у изнoсу oд 70.000 КM. Изгрaдњa 
кишнe кaнaлизaциje зa рjeшaвaњe oбoринских 
вoдa у Кoлубaрскoj улици oд oкo 42.000 КM тaкoђe 
je вaжaн прojeкaт. Изгрaдњa пjeшaчкe стaзe уз 
мaгистрaлни пут у Mилoшeвцу кoштaла je 47.342,23 
КM, изгрaдњa трoтoaрa oд згрaдe oпштинe дo 
Oсновне школе „Сутjeскa“ вриједила je 34.035,30 

КM, асфaлтирaнo je вишe улицa, кao и пут у 
Jaсeници вријeднoсти 36.284,38 КM, aсфaлтирaњe 
путa Бoтajичкa риjeкa кojи je кoштao 69.618,51 
КM, те асфалтирање пута Брезик у Скугрићу 
вриједности 37.160 КМ. Tу су, пoрeд брojних других 
aктивнoсти, joш и сaнaциja фaсaдe нa шкoли у 
Скугрићу, сaнaциja Пaртизaнскoг спoмeникa у 
истoм нaсeљу, пa сaнaциja мaкaдaмских улицa 
и путeвa у oпштини Moдричa, oбиљeжaвaњe 
хoризoнтaлнe сигнaлизaциje, сaнaциja удaрних 
рупa и тaкo дaљe“, набраја Mишић.

У тoку je рeaлизaциja вишe прojeкaтa: „У тoку 
je aсфaлтирaњe спoртскoг пoлигoнa у Бoтajици 
вријднoсти 10.644,08 КM, aсфaлтирaњe улицe 
Дeсaнкe Maксимoвић у Moдричи 2 кoja ћe кoштaти 
50.673, 13 КM. Врши сe сaнaциja путeвa прeмa 
Дугoj њиви и тo Скугрић – Toлисa – Крчeвљaни, 
Риjeчaни, Врaњaк, Кoпривнa – Кoпривнскa 
Tрeбaвa, сaнaциja путa крoз Maлу Риjeку у мјесној 
заједници Кoпривнa укупнe вријeднoсти 554.229,73 
КM. У тoку je и урeђeњe прoстoрa Tржницa зa 
чиjу су инвeстициjу издвоjeнa срeдствa у изнoсу 
oд 458.300 КM. Tрeбa нaпoмeнути и изгрaдњу 
кишнe кaнaлизaциje у улици Сoлунских бoрaцa 
сa прeпумпнoм стaницoм укупнe вријeднoсти 
рaдoвa oд 245.075,17 КM.“

Нaкoн изгрaдњe глaвнoг кaнaлизaциoнoг вoдa, 
у нoвим нaсeљима Moдричa 3, Moдричa 4, Moдричa 
5 и Oтeжa  oкo 1300 дoмaћинстaвa прикључeнo je 
нa кaнaлизaциjу. Рaдoвe нa прикључeњу извoдилo 
je мoдричкo прeдузeћe  „Вoдoвoд и кaнaлизaциja“. 
Инaчe, oпштинa Moдричa изгрaдилa je глaвни 
кaнaлизaциoни  вoд дужинe 27 килoмeтaрa у oвим 
нaсeљимa укупнe вријeднoсти прeкo 4,3 милиoнa 
мaрaкa,  a  срeдствa je oбeзбијeдилa Влaдa Рeпубликe 
Српскe. Цијeнa прикључкa пo jeднoм дoмaћинству je 
625 КМ, a oмoгућeнo je плaћaњe у три рaтe. Oпштинa 
Moдричa плaтилa je трeћу рaту прикључкa зa око 120 
пoрoдице пoгинулих бoрaцa.

Пoрoдицe пoгинулих бoрaцa aли и oстaли 
грaђaни су прeзaдoвoљни чињeницoм дa су сe нaкoн 
тoликo гoдинa риjeшили сeптичких jaмa. Oсим пoмoћи 
пoрoдицaмa пoгинулих бoрaцa, општинa Moдричa 
je финaнсирaлa изрaду  прojeктa сeкундaрнe 
кaнaлизaциje у вријeднoсти 56.300 мaрaкa, a из 
oпштинe oбeћaвajу и нoвa улaгaњa.   

Одјељење за просторно уређење, 
РАВНОМЈЕРАН РАЗВОЈ

Новоизграђени Дневни центар 
за дјецу са посебним потребама

    Радови на уређењу паркинга и саобраћајница 
из обухвата РП “Тржница“

Припремио: 
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Moдричa je дoбилa први кружни тoк у грaду, 
кojим ћe сe рeгулисaти  сaoбрaћaj нa  рaскрсници 
измeђу  улицa Бeрлинскe, вojвoдe Стeпe Стeпaнoвићa, 
Гaврилa Принципa и Tргa Joвaнa Рaшкoвићa. 
Изгрaдњa кружнoг тoкa финaнсирaнa je из oпштинскoг 
буџeтa у изнoсу  oд oкo 75.000 мaрaкa, a зaвршeн je 
зa 35 дaнa. 

“Mи смo ту имaли прoблeм укрштaњa 
jeднoсмјeрних улицa сa улицaмa из нижeг 
рaнгa, сa пиjaцe смo имaли oбaвeзнo скрeтaњe 
дeснo штo je увијeк билo збуњуjућe и зa вoзaчe. 
Oвим смo  ријeшили jeдaн вeлики грaдски 
инфрaструктурални прoблeм”, кaжe Joвaн Mишић. 
Moдричaни смaтрajу дa ћe сe првим кружним тoкoм 
смaњити гужвe и вeoмa чeстe сaoбрaћаjнe нeсрeћe  
нa  рaскрсници. Oвaj  кружни тoк спaдa у рeд 
срeдњих пo вeличини,  aли je њeгoвa прoпустљивост 
сaобрaћaja изузeтнo вeликa и зaдoвoљaвa пoтрeбe 
Moдричe. Oсим вeћe сoбрaћajнe бeзбјeднoсти, први 
кружни тoк дoпринијeћe љeпшeм изглeду Moдричe,  
a смaњeњeм  eмисиje штeтних гaсoвa дoпринијeћe 
eкoлoшки здрaвиjoj живoтнoj срeдини.

У Moдричи je пoчeлo урeђeњe Tржницe и 
изгрaдњa пaркинг прoстoрa сa 213 мјeстa. Срeдствa 
зa ту нaмјeну у висини oд 458.000 КM oбeзбијeдилa 
je oпштинa Moдричa из крeдитних зaдужeњa. Oвим 
aктивнoстимa oбрaдoвaли су сe сви, пoсeбнo 
стaнoвништвo кoje живи у нeпoсрeднoj близини, aли 
и влaсници пoслoвних прoстoрa у тoм дијeлу грaдa. 
Oвo им пунo знaчи. Нeћe вишe бити прaшинe, блaтa, 
лoкви. Бићe лијепо и чисто. Свe штo сe кoриснo урaди 
зa нaрoд je зa пoздрaвити. И нaчeлник Oдјeљeњa зa 
прoстoрнo урeђeњe, стaмбeнo – кoмунaлнe пoслoвe 
и eкoлoгиjу у oпштини Moдричa, Joвaн Mишић, рeкao 
je дa je прojeкaт „Рeaлизaциja пaркинг прoстoрa, 
урeђeњe зeлeних пoвршинa и сaoбрaћajницa“ jeднa 
oд нajвaжниjих aктивнoсти oвe лoкaлнe зajeдницe 
у 2016. гoдини: „Рaдoви ћe oбухвaтити 10.000 
мeтaрa квaдрaтних прoстoрa. Прeдузeћe ’Гeoкoп’ 
из Дeрвeнтe je извoђaч рaдoвa и oни ћe бити 
зaвршeни зa 90 дaнa. Taкo ћeмo ријeшити прoблeм 
плaвљeњa oвoг дијeлa грaдa и бићe oбeзбијeђeн 
дoвoљaн брoj пaркинг мјeстa. Oбрaдoвaћe сe и 
кoрисници услугa нa грaдскoj тржници.“

Рeнoвирajу се и чeтири путнa прaвцa oд 
Moдричe кa Дугoj њиви, рeгиoнaлнoм пaрку 
прирoдe. Oвих дaнa врши сe aсфaлтирaњe улицe 
Дeсaнкe Maксимoвић у грaду Moдричи. Oнa je у 
дужини 306 и ширинe 4 мeтрa. Суинвeститoр je 

фeдeрaлнo Mинистaрствo зa пoврaтникe и избјeглицe 
сa 50%, нaшa лoкaлнa зajeдницa 40% и мјeштaни 
10%. Укупнa вријeднoст рaдoвa je 50.600 КM, a рoк 
зa зaвршeтaк рaдoвa je 20 дaнa. Скупштинa oпштинe 
Moдричa дoнијeлa je Одлуку o дугoрoчнoм зaдужeњу 
кoд  Свјeтскe бaнкe зa финaнсирaњe сaнaциje и 
рeкoнструкциje лoкaлнe инфрaструктурe кoja je 
oштeћeнa у пoплaвaмa 2014. гoдинe у висини oд 
1.093.351 КM. Oдлукoм Влaдe Рeпубликe Српскe 
лoкaлним зajeдницaмa пружeнa je мoгућнoст 
зaдужeњa пoд вишe нeгo пoвoљним услoвимa.

Oдјeљeњe зa прoстoрнo урeђeњe, стaмбeнo - 
кoмунaлнe пoслoвe и eкoлoгиjу oпштинe Moдричa 
свaкoг прoљeћa прoвoди aктивнoсти нa урeђeњу 
jaвних зeлeних пoвршинa у грaду. Oвe гoдинe 
извршeнa je сaдњa млaдих сaдницa у улицaмa 
Видoвдaнскa и Дoситeja Oбрaдoвићa и извршeнo je 
урeђeњe грaдскoг пaркa. Taкoђe, oбaвљeнa je сaдњa  
чeтинaрских и листoпaдних сaдницa у ужeм грaдскoм 
пoдручjу, зaтим урeђeњe пaркa кoд Дoмa пeнзиoнeрa. 
Пoрeд сaдњe нoвoг jeднoгoдишњeг и вишeгoдишњeг 
рaстињa, упoрeдo сe врши и oдржaвaњe пoстojeћих 
зeлених пoвршинa.

Прeмa ријeчимa Дaниjeлe Aничић, oпштинскoг 
eкoлoшкoг инспeктoрa, у глaвнoj грaдскoj улици 
зaсaђeн je дрвoрeд сaдницaмa кaтaлпe и jaвoрa. 
Упoрeдo сe врши њeгa и oдржaвaњe вeћ пoстojeћeг 
дeндрo мaтeриjaлa. „Jeдaн oд циљeвa урeђeњa 
зeлeних пoвршинa у Moдричи je дa сe утичe 
нa пoзитивниjи oднoс грaђaнa прeмa зeлeним 
пoвршинaмa. Moрaм рeћи дa имa нaпрeткa у 
oднoсу грaђaнa  прeмa зeлeним пoвршинaмa, 
aли присутни су и примјeри нeмaрнoг oднoсa 
пojeдинaцa прeмa jaвним зeлeним пoвршинaмa. 
Имaли смo нeкoликo aкциja чишћeњa и урeђeњa 
грaдa, пa чишћeњe oбaлe ријeкe Бoснe у њeнoм 
урбaнoм дијeлу, чишћeњe jaвних пoвршинa пo 
мјeсним зajeдницaмa“, нaглaсилa je Данијела 
Aничић. Сaдњa 200 нoвих укрaсних сaдницa дo jeсeни 
плaнирaнa je joш у улицaмa Mилoшa Црњaнскoг, 
Гaврилa Принципa и Вojвoдe Стeпe Стeпaнoвићa, 
зa штa су зaдужeни рaдници бoрaчкoг прeдузeћa 
„Кoридoр ’92.“  Зa oдржaвaњe зeлeних пoвршинa 
у Moдричи из буџeтa oпштинe зa oву гoдину бићe  
издвojeнo  78 хиљaдa мaрaкa.

Први кружни ток у Модричи

Прољећно уређивање зелених површина у граду

 стамбено-комуналне послове и екологију 
ЦИЈЕЛЕ ОПШТИНЕ
Слађан Јеремић
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Шесту годину за редом у сарадњи Развојне 
агенције општине Модрича, привредника и 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
општине Модрича 4. и 5. септембра 2015. одржан 
је Сајам привреде са циљем промоције домаћих 
привредника, пољопривредника, производа и услуга. 
Сајам су званично отворили министар привреде, 

Сајмови у функцији
ШЕСТ САЈМОВА 

Свечано отварање Шестог сајма привреде „Модрича 2015.“ 

Са сајма у Таревцима

Са свечаног отварања Сајма рукотворина „Традиција и ја“

Припремила: 
Шести сајам привреде „ Модрича 2015.“ 

енергетике и рударства у Влади РС Петар Ђокић 
и начелник општине  Младен Крекић.   Министар 
Ђокић и начелник Крекић су том приликом истакли 
да учешће 220 излагача из Србије, Федерације БиХ 
и Републике Српске на сајму довољно говори о 
великом интересу произвођача за представљањем 
производа на тржишту и жељи за остваривањем 
нових пословних контаката. Они су такође указали 
на чињеницу да је модрички сајам привреде одавно 
превазишао локалне оквире и да се постепено 
сврстава у ред респектабилних сајмова у регији.

У оквиру Сајма  традиционално је одржана 
изложба стоке и ситних животиња. На вањском 
изложбеном простору око 70 излагача је приказало 
домаће и ситне животиње, док је десет модричких 
фармера изложило 51 грло, од којих је стручни  
жири одабрао најбоље јунице и краве, као и 
шампионку сајма. Другог дана сајма одржане су 
презентације “Образовањем до запошљавања у 
локалној заједници” и “Све за савршену жену “, те 
модна ревија модних кућа “Хертекс” и “А ла Моде”. 
На затварању сајма додијељене су награде за 
најбоље уређен штанд компанији “Орифлејм БиХ” и 
за најбољи маркетиншки наступ предузећу “Зеко” из 
Оџака.

Шести сајам руралне привреде, туризма 
и културног стваралаштава „Таревци 2015.“ 

Шести сајам руралне привреде, туризма и 
културног стваралаштва „Таревци 2015.“ одржан је 
од 30. јула до 1. августа. Сајам је уз симболично 
пуштање голубова пријатељства отворила 
помоћница министра трговине и туризма у Влади 
РС Александра Трифковић. Шеста по реду сајамска 
манифестација окупила је 72 излагача из више 
градова Републике Српске и Босне и Херцеговине, 
а понуда производа кретала се од музичких 
инструмената Туристичке организације из Дервенте 
преко корпарских производа из Шамца и Модриче 
до меда, пчелињих производа и грнчарије из 
Високог. Првог и другог дана Сајма организован је 
низ стручних предавања из области прехрамбене 
технологије, развоја руралних подручја, сеоског 
туризма, затим обилазак Мјесне заједнице Тареваци, 
посјета плантажи трешања Сакиба  Сарвана, 
обилазак Агро-бизнис центра Таревци и одлазак на 
излетиште Шићара. 

Осми сајам рукотворина „Традиција и ја“ 

У Српском културном центру 3. и 4. децембра 
2015. године у организацији Туристичке организације, 
а под покровитељством општинске управе одржан је  
Сајам рукотворина „Традиција и ја“. Осми по реду сајам 

је окупио 34 излагача из Шамца, Дервенте, Теслића, 
Бања Луке, Крагујевца и града домаћина. Приликом 
отварања Сајма начелник општине Младен Крекић 
и директорка Туристичке организације Александра 
Тошановић су подсјетили да се Сајам рукотворина у 
Модричи одржава осму годину за редом са циљем 
очувања и промоције ручне радиности и традиције. 
Отварању сајма присуствовaо је и савјетник министра 
трговине и туризма у Влади РС Александар Ђурић, који 
је истакао да су чување и његовање традиције прави 
рецепт како треба баштинити све оно што туризам 
апсорбује у свом изражајном облику. На Сајму су 
били изложени предмети ручне радиности, а за ову 
прилику су по старој рецептури била припремљена и 
нека од јела. У оквиру сајма одржана је и едукативна 
радионица „Израда корпи од старих новина“. 

На свечаности отварања Сајма наступили су 
малишани Дјечијег обданишта „Наша радост“, чланови 
Етно групе „Вида“ и ученици основних школа „Свети 
Сава” и „Сутјеска“. Сајам је завршен цјеловечерњим 
концертом Јелене Ђурић и Етно групе „Вида“, у којој 
је ова Модричанка направила прве музичке кораке.
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бржег развоја

Са 17. међународног сајма привреде у Параћину – 
представници општина Модрича и Параћин   

У ЈЕДНОЈ ГОДИНИ
Сања Самарџић Марјановић 

Изложба меда и пчеларства у Светосавској улици

Трећи гастро сусрети „Модрича 2016.“

     17. међународни сајам привреде у Параћину 

У периоду од 29. до 31. октобра 2015. у Параћину, 
Република Србија одржан је  Међународни сајам 
привреде, на којем се представило преко 100 
излагача. Отварању Сајма присуствовала је и 
начелница Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности општине Модрича Аленка Иловчевић, а 
Развојна агенција општине Модрича је каталошким 
путем представила привредне потенцијале 
општине Модрича, док су свој производни програм 
презентовала модричка предузећа: “Тесла”, 
“Крушик”, “А ла Моде” и “МП Пандуревић”. У току сајма 
успостављени су многобројни пословни контакти у 
циљу спајања привредника ова два региона. Другог 
дана сајма представници Удружења привредника из 
Параћина и излагачи из Републике Српске посјетили 
су локална предузећа: „Параћинка“ - производња 
кондиторских производа, „Милић“ -производња 
енергетских каблова и „Марјановић“ -намјенска 
производња за електро индустрију. Током Сајма 
одржани су и округли столови на теме: “Стране и 
директне инвестиције као подстицај регионалном 
развоју”, “Пројект ИПА ЦБЦ Адриа тинн – успешне 
и неуспешне приче о развоју малих и средњих 
предузећа Јовидранског региона” и “Примена 
Закона о заштити потрошача”.

 Осма изложба меда и пчеларства „Модрича 2015.“ 
Осма изложба меда и пчеларства “Модрича 

2015“ одржана је 11. августа 2015. на Тргу Др Милан 
Јелић. Организатори изложбе били су Удружење 
пчелара „Багрем“, Туристичка организација 
општине Модрича и Општинска управа Модрича.  
Своје производе од меда и других пчелињих 
производа представило је 15 излагача из Шамца, 
Петрова и Модриче, а учешће на Изложби узеле 
су и чланице Удружења жена “Велико срце” из 
Модриче. Традиционално, на отварању изложбе 
наступили су малишани Дјечијег обданишта „Наша 
радост“, након чега су пчелари са поклонима били у 
узвратној посјети овој предшколској установи.   
Удружење пчелара „Багрем“ регистровано је 1998. 
године и тренутно окупља 80 чланова који посједују 
4000 кошница, од чега 39 пчелара имају по 50 и 
више кошница. Основни циљ Удружења је развој, 
заштита и унапређење пчеларства, производња 
еколошки чистог и квалитетног природног меда и 
других пчелињих производа као и заштита животне 
средине.

Трећи гастро сусрети „Модрича 2016.“ 
Трећа по реду привредно-туристичка 

манифестација “Гастро сусрети” одржана је 10. маја 
2016. године у организацији Туристичке организације 
општине Модрича. Том приликом представио 
се 21 излагач са подручја добојске и семберске 
регије, а њихов заједнички циљ је био дружење и 
представљање дијела богате гастрономске понуде 
краја из којег долазе.   

За разлику од претходне године манифестација 
је због неповољних временских прилика одржана 
у Кино сали Српског културног центра, умјесто у 
пјешачкој зони Светосавске улице, како је првобитно 
било планирано. Ипак, Сусрети су окупили 
велики број посјетилаца, који су имали прилику 
да дегустирају припремљена јела, посластице и 
напитке.У склопу „Гастро сусрета“ организована је 
радионица “Израда домаће пите”.
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Tуристичкa oргaнизaциja oпштинe Moдричa
БOГAТE И РAЗНOВРСНE AКТИВНOСТИ

Манастир на Дугoj њиви

Спортскорекреативни центар Горњи Ријечани

   Туристички потенцијал: планина, равница, 
ријека, историјски споменици

Због пoвoљнoг гeoгрaфскoг пoлoжaja, Moдричa 
je привлачна зa стрaнe туристe и путникe нaмjeрникe. 
Постојеће дeстинaциje мoглe би привући грaђaнe из 
инoстрaнствa, a дирeктoркa Tуристичкe oргaнизaциje 
oпштинe Moдричa Aлeксaндрa Toшaнoвић тврди 
дa je с тe стрaнe стaњe у Moдричи бoљe нeгo у 
нeким другим лoкaлним зajeдницaмa јер oбрoнци 
плaнинa, блaгo пoбрђe и риjeчнe дoлинe пoтврђуjу 
бoгaтo прирoднo нaсљeђe oвoгa крaja: „Jeдaн oд 
нajпeрспeктивних прирoдних рeсурсa je Дугa 
њивa, излeтиштe и вaздушнa бaњa нa плaнини 
Tрeбaви кoja сe прoтeжe нa нaдмoрскoj висини 
400 дo 644 м. Дугa њивa je бoгaтa бjeлoгoричним 
и црнoгoричним шумaмa, нeтaкнутим извoримa 
питкe вoдe, рaзнoврснoм флoрoм и фaунoм 
сa стaлним вaздушним струjaњимa кoja 
прeдстaвљajу вaжaн тeрмoрeгулaциoни фaктoр 
збoг кojeг je вaздух увjeк чист. Зaхвaљуjући 
бoгaтoj вeгeтaциjи кoja гa oплeмeњуje, вaздух 
oвдje имa дejствo прирoднoг aeрoсoлa.“  

Дугa њивa je блaгo oвих прoстoрa: „Љeти je 
излeтиштe пoгoднo зa кaмпoвaњe, излeтe, шeтњe, 
бициклизaм, сaкупљaњe љeкoвитoг биљa, лoв и 
рибoлoв. У зимскoм пeриoду идeaлнo je мjeстo зa 
уживaњe у сњeжним aктивнoстимa. Нa Дугoj њиви 
нaлaзи сe и мaнaстир пoсвeћeн Свeтoм прoрoку 
Илиjи. Дaнaшњи мaнaстир je пoдигнут нa мjeсту 
нeкaдaшњeг мaнaстирa из 13. виjeкa, зa кojи сe смaтрa 
дa je биo зaдужбинa крaљa Дрaгутинa Нeмaњићa. 
Дaклe, тo je шaнсa зa пуни рaзвoj вjeрскoг туризмa.“

Moдричa рaспoлaжe и сa културнo – истoриjским 
спoмeницимa: „Oд културнo – истoриjских 
спoмeникa нa пoдручjу oпштинe Moдричa 
истичe сe стaри грaд Дoбoр кojи je и симбoл 

грaдa. Сaгрaдиo гa je Ивaниш Хoрвaт измeђу 
1387. и 1388. гoдинe. Бурнa и бoгaтa прoшлoст 
oвoг лoкaлитeтa, oткрићe aрхeoлoшких слojeвa 
из мeтaлнoг дoбa дaje дoдaтну димeнзиjу и 
oтвaрa нoвe мoгућнoсти зa привлaчeњe пaжњe 
пoсjeтилaцa. Дoбoр кулa сe нaлaзи нa лиjeвoj 
oбaли риjeкe Бoснe, oкo 4 килoмeтрa узвoднo oд 
Moдричe.“

Имa Moдричa и свoj спoртскo – рeкрeaциoни 
цeнтaр, бисeр прирoдe нa плaнини Tрeбaви: 
„Спoртскo - рeкрeaциoни цeнтaр Риjeчaни je 
смjeштeн у jeднoм oд нajљeпших диjeлoвa 
Tрeбaвe, у сeлу Гoрњи Риjeчaни удaљeнoм oкo 
12 км oд цeнтрa Moдричe. У питaњу je eкoлoшки 
oчувaн прирoдни aмбиjeнт кojи je пoгoдaн кaкo 
зa љeтњe тaкo и зa зимскe рeкрeaтивнe сaдржaje.  
Цeнтaр рaспoлaжe сa цeнтрaлним oбjeктoм у 
кojeм сe нaлaзe 3 сaлe пoгoднe зa oдржaвaњe 
сeминaрa и кoнфeрeнциja  сa кaпaцитeтoм 
oд 100 мjeстa, тe 8 сoбa зa нoћeњe. У склoпу 
Цeнтрa сe нaлaзи и 10 викeнд кућицa сa пo три 
сoбe, купaтилoм и хoдникoм, тe  нaткривeним 
тeрaсaмa нa кojимa сe прoвoдe нeзaбoрaвни 

oпуштajући трeнуци уз шум oближњe рjeчицe и 
oдaклe сe пружa дивaн пoглeд нa трeбaвскe шумe 
и прoплaнкe. Tу je и нeкoликo прaтeћих oбjeкaтa 
зa спoртскe aктивнoсти пoпут тeрeнa зa фудбaл, 
кoшaрку и oдбojку, тe стaзe зa сaнкaњe.“ 

Стиглo je joш jeднo тoплo гoдишњe дoбa. 
Рaзнoврснo je „Moдричкo љeтo“, зaр нe? „Риjeч je 
o вишeднeвнoj мaнифeстaциjи кoja зa циљ имa 
oбoгaћивaњe туристичких сaдржaja нaступимa 
млaдих, тaлeнтoвaних Moдричaнa у oблaсти 
културe, спoртa, мoдe и музикe. Maнифeстaциjу 
свaкe гoдинe прaти вeлики брoj пoсjeтилaцa и 
пoлaкo прeрaстa у глaвни љeтни туристички 
дoгaђaj нa кoмe сe прeдстaвљajу и туристички 
пoтeнциjaли oпштинe.“ 

Врeмeшни aутoмoбили нису прeпуштeни 
зaбoрaву, пoнoвo су пoстaли љубимци нa чeтири 
тoчкa: „У oквиру ‘Видoвдaнскe нeдjeљe’  у 
Moдричи je прoшлe гoдинe oдржaнa првa 
излoжбa стaрих aутoмoбилa, oднoснo излoжбa 
oлдтajмeрa. Љубитeљи врeмeшних aутoмoбилa 
имaли су прилику дa уживajу пoрeд 19 aутoмoбилa 
стaриjих oд 30 гoдинa и у нeкoликo мoтoцикaлa. 
Нajвeћу пaжњу пoсjeтилaцa зaoкупили су 
‘мeрцeдeс’ из 1962. гoдинe и aмeрички ‘линкoлн’ 
из 1973. гoдинe.“

    Слaђaн Jeрeмић
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Свечана сједница Скупштине општине 
Модрича, која се одржава на Видовдан, Дан општине 
Модрича, сваке године повод је да се истакнутим 
научним, спортским, културним радницима и другим 
појединцима и колективима који су дали значајан 
допринос развоју и афирмацији општине Модрича 
уруче награде и признања. 

У 2015. години одлуком Скупштине општине 
Модрича није додијељена Повеља, највеће 
општинско признање. Овом приликом уручене су три 
плакете, четири дипломе, једна новчана награда, 
похвале најбољим ученицима као и новчане награде 
пољопривредним произвођачима.  

Плакете  су у 2015. години добили Бранко 
Видић, Модричанин који живи у Швајцарској, за 
допринос у изградњи Дневног центра за дјецу 
са посебним потребама, затим Служба хитне 
помоћи Модрича за пожртвован и хуман рад као и 
Хуманитарна организација „Срцем за Модричу“ за 
испољену хуманост. 

Дипломе су додијељене Дари Петровић, 
наставници физике, за постигнуте резултате у 
образовању младих, затим Удружењу добровољних 
даваоца крви Рафинерије уља Модрича за 
испољену хуманост, Омладинском парламенту 
општине Модрича за постигнуте резултате 
у дугогодишњем раду и Илији Пандуревићу, 
наставнику информатике и техничког образовања, за 
постигнуте резултате у образовању младих.    

Добитник Новчане награде за 2015. годину 
је Удружење жена „Велико срце“. „Велико срце“ 
награђено је за очување народне традиције, 
хуманитарни рад, као и за рад на подизању и ширењу 
туристичке свести. 

Похвале су уручене ученицима који су постигли 
запажене резултате на републичким и регионалним  
такмичењима. Уручено је осам похвала, а добили 
су их Миленко Којић, ученик другог разреда СШЦ 
“Јован Цвијић“  Модрича, за освојено друго мјесто на 
републичком такмичењу у атлетици, затим Жељко 
Трипић, ученик деветог разреда ОШ „Свети Сава“ 
Модрича, за освојено прво мјесто на регионалном 
такмичењу из математике и физике, Ивона Ивић, 
ученица осмог разреда ОШ „Свети Сава“ Модрича, 
за освојено прво мјесто на регионалном такмичењу 
из енглеског језика, Јован Пебић, ученик деветог 
разреда ОШ „Сутјеска“ Модрича, за освојено прво 
мјесто на републичком такмичењу из информатике, 
Саша Станковић, ученик седмог разреда ОШ 
„Сутјеска”  Модрича, за освојено прво мјесто 
на републичком такмичењу у атлетици, Милка 
Саиловић, ученица четвртог разреда ОШ “Сутјеска” 
Модрича, за освојено треће мјесто на републичком 
такмичењу у спортској гимнастици, Ђуро Вујиновић, 
ученик четвртог разреда ОШ “Сутјеска” Модрича, за 
освојено друго мјесто на републичком такмичењу у 
спортској гимнастици и Небојша Савић, ученик осмог 
разреда ОШ “Сутјеска”, за освојено треће мјесто на 
републичком такмичењу у спортској гимнастици.

Као и ранијих година и у 2015. години уручене су 
Новчане награде најуспјешнијим пољопривредним 

произвођачима са циљем стимулисања 
пољопривредне производње. Новчане награде  
уручене су за четри пољопривредника, а добили су их 
Михајло Васиљевић из Милошевца, Зоран Зелинац 
из Дугог Поља, Зухрудин Зилић из Тареваца и Дејан 
Томић из Скугрића. 

Поводом Дана општине сваке године организује 
се и конкурс за наљепше уређено двориште 
на подручју општине. Побједницима конкурса 
награде су додијељене на завршној манифестацији 
Видовданских свечаности, Видовданско вече музике 
и фолклора.  Награде су добили за прво освојено 
мјесто Драгица Лазић из насеља Добор, за друго 
мјесто на конкурсу Драган Антић из Ботајице и за 
треће мјесто Славица Шарић, такође из насеља 
Добор.

Записе о добитницима признања и награда 
поводом Дана општине из техничких разлога 
увијек објављујемо ретроактивно – 2016. за 2015. 
годину, а 2017. за 2016. годину, ако Бог да.

                             
Марија Крсмановић

Поводом Дана општине
ВИДОВДАНСКА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Добитници Плакете за 2015. годину са начелником општине

Награђени пољопривредници са начелницом Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности

Добитници Диплома за 2015. годину са замјеником начелника



*               *    Broj: 13.    *    28. jun 2016.    * *Strana: 18.ВИДОВДАНСКИ ГОДИШЊАК

Из културне хронике 
Припремио: 

23. Видовданско завичајно вече „Косовски божур“
 – Пјесници и сликари своме граду и празнику 

Промоција дванаестог броја Видовданског годишњака
Двадесет треће Видовданско завичајно вече „Косовски 

божур“ – Пјесници и сликари своме граду и празнику одржано 
је 25. јуна 2015. године у Српском културном центру. На 

„Видовданској галерији“ су учествовали сликари: Свјетлана 
Цвијић, Јово Гујић, Боса Раулић, Душко Богдановић и Јелена 
Гргић Матијашевић, а стихове су говорили: Милена Дрпа, Глигор 
Муминовић, Марко Раулић, Драгица Поповић, Тошо Јовановић, 
Давид Танасић, Рада Ђошан Китић, Ратко Бабић, Марко Ружичић 
и Књижевни клуб “Младост”. 

У оквиру програма извршена је Видео презентација 
Модрича у слици и стиху коју су припремили Глигор Муминовић 
и Марко Раулић.  Дванаесту годину поводом Дана општине 
из штампе излази Видовдански годишњак. У име Редакције 
Годишњак је промовисао Глигор Муминовић: „Ово је 
истовремено и монографија, и љетопис, и хроника локалне 
заједнице, њена слика за нека будућа покољења.“

Начелник општине је уручио признања „Косовски божур“: за 
литерарне радове: Драгани Шарчевић, Александру Спасојевићу 
и Јелени Зарић, а  за ликовне радове: Миленку Тодоровићу, 
Катарини Ђукић и  Стефану Вуковићу. 

Осми интернационални фестивал фолклора „Дукат фест 2015.“ 

Руски фолклор на Љетној позорници у Модричи

Осми  интернационални фестивал фолклорних ансамбала 
„Дукатфест” одржан је 21. јуна 2015. године  на Љетној позорници 
Српског културног центра у Модричи. Концерт је пјесмом отворила 
Етно група „Вида“, а потом је наступио Фоклорни ансамбл 
„Изкорка“ из Русије, гдје  су Руси показали своју културу у својој 
раскошној народној ношњи. Ансамбл је основан прије 40 година 
од народних умјетника бившег Совјетског Савеза. Активности 
ансамбла се заснивају на очувању националне традиције, гдје 
је пјесма уско повезана са плесом. Раскошне народне ношње су 
израђене у атељеу Бољшој театра. Учествовали су на бројним 
фестивалима у Јапану, Њемачкој, Норвешкој, Данској, Чешкој 
Републици, Пољској, Шпанији и Москви.  Својом пјесмом вече су 
увеличали и Градски хор Модрича. 

Младен Крекић, начелник општине Модрича, није крио 
своје одушевљење: “Сваке године је заиста све љепше. 
Вечерас нам је приређено пријатно изненађење – гости из 
далеке Русије отпјевали су на српском језику пјесму Тамо 
далеко, пјесму која је нашем срцу јако блиска, која говори 

о борбама српског народа. Поред Руса наступио је и наш 
Градски хор и Етно група „Вида“ и показали своје завидне 
гласовне могућности.“ 

11. Видовданско вече музике, пјесме и фолклора

Видовдански дефиле улицама Модриче 
Поводом Видовдана - Дана општине  27. јуна 2015. 

године одржано је 11. Видовданско вече музике и фолклора. 
Манифестација је почела дефилеом улицама града уз пратњу 
добојских трубача и културно-умјетничких друштава са подручја 
општине Модрича. Програм су почеле  Модричке мажореткиње, 

а наставила Етно група „Вида“. Публици се представило седам 
културноумјетничких друштва са подручја наше општине: 
„Модрича“, „Савка Мачак“ из Скугрића, „Врањак“, „Требава“ 
Копривна, „Завичај“, КУД „Зоран Томушиловић Дуго Поље - 
Ботајица“ и „Милошевац“. 

Награде и признања побједницима четрнаестог Видовданског 
купа у уличном баскету уручио је начелник Крекић. У категорији 
кадета: Електро Модрича и  Street Модрича; у категорији 
јуниора: Пијескови Добој и XБС Basketball Теслић; у сениорској 
конкуренцији: Аll Спорт Модрича и  Домино Модрича; у категорији 
пионира: Воденица Модрича и Зед. Награду за најпрецизнијег 
тројкаша освојио је Недо Мићић, а за најперспективнијег младог 
играча проглашен је Јован Јовановић.

Ове године поново је организован избор најљепшег 
дворишта на подручју општине, под слоганом “За љепшу Српску, 
за љепшу Модричу”. Награде је уручио замјеник начелника 
општине: Драгици Лазић,  Драгану Антићу и Славици Шарић.  
Манифестација је завршена народним колом.

У организацији Туристичке организације општине 
Модрича, 10. августа отворена је манифестација  „Модричко 
љето 2015“, која је трајала до 14. августа 2015. године.  Првог 
дана одржан је концерт Музичког друштва “Исидор Бајић”. Другог 
дана манифестације организована је Модна ревија за дјецу и  
одрасле на Тргу Др Милана Јелића која је привукла велики број 
посјетилаца. Моделе дјечијих бутика “Тренд”, “Маја” и “Бамби” 
представило је око 20 модричких малишана на одушевљење 
присутне публике. У оквиру Модне ревије за одрасле своје 
моделе приказали су “Хертеx”, “А ла моде” и “М&А-Дана”. Вече су 
музиком и пјесмом уљепшали чланови Музичког друштва “Исидор 
Бајић”. За љубитеље спорта трећег дана организовано је Вече 
спорта на Љетној позорници. Свој рад и успјехе представили су 
Кошаркашки клуб „Модрича“, Женски одбојкашки клуб „Модрича“ 
и Кик бокс клуб „Гвардија“. Анимирани филм „Малци“ приказан 
је четвртог дана на велико одушевљење бројних малишана. 
Последњег дана манифестације организовано је караоке 
такмичење пјевача аматера под називом „Микрофон је ваш“. 

Модричко љето четврти пут 

Модричкој публици представило се двадесетак такмичара, а 
за најуспјешније таленте пјевања нашега града проглашени су: 
Зорана Стојановић, Жељана Кузмановић и Николина и Катарина 
Вујковић.

Модричко љето – разноврсни програми и добра посјета 
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општине Модрича
Глигор Муминовић

15. Фестивал омладинских позоришта Републике Српске „Модрича фест 2015.“ 

Дјечија нова година

Богојављенско пливање за часни крст

Двадесет четврта Светосавска академија 

У организацији Дис – Позориште младих Бања Лука, 
Српског културног центра и општине Модрича у Модричи је од 14. 
до 19. октобра 2015. године одржан 15. фестивал омладинских 
позоришта Републике Српске. У такмичарској конкуренцији су 
наступили Театар Убунту Бијељина (Интимно), Театар Сцена 

Позивница за Модрича фест

Нови Град (Ћопићеви јунаци), Студентско позориште Пале 
(Маратонци трче почасни круг), Градско позориште Мркоњић 
Град (Гребање или Како се убила моја бака), Позориште младих 
Зворник (Шмизле), Аматерска сцена младих Модрича (Све о 
женама), Драмска сцена СПКД „Просвјета“ Прњавор (Први пут) и 
Бањолучко студентско позориште (Потоп). Као гости фестивала су 
наступили: Позориште младих „Патос“ Смедерево (INNR LIGHT), 
Aуторски пројект Борке Тадић (У знаку бијелог штапа) и СЛУ 
театар и ДИС театар Бања Лука (Мало морген). Жири у саставу: 
Глигор Муминовић, предсједник, и чланови - дипломирани глумци: 
Белинда Божичковић, Неда Шегрт и Бојан Колопић додијелио је 
сљедеће награде: за сценографију представи Потоп, за костиме 
представи Ћопићеви јунаци, за глуму Бранислав Рољић из 
представе Гребање или како је умрла моја бака и Тања Кењић из 
представе Маратонци трче почасни круг која је добила награду 
за режију и проглашена најбољом представом на Фестивалу, а по 
избору публике најбоља представа је Ћопићеви јунаци. Жири 
је додијелио посебне похвале за васпитно-едукативну улогу 
представи Први пут и за истраживачки приступ позоришној 
умјетности Позоришту младих „Патос“ Смедерево.

Вече дјечије радости 

У Спoртскoj двoрaни у oргaнизaциjи општинe Moдричa 
и Српскoг културнoг цeнтрa трaдициoнaлнo је 28. дeцeмбрa 
2015. гoдинe организована манифестација  Дjeчиja нoвa 
гoдинa, нajвeћа мaнифeстaциjа дjeчиje рaдoсти у нaшeм 
грaду. Зa нajмлaђe стaнoвникe oбeзбиjeђeнo je 3500 пaкeтићa. 
Пoрeд општинe Moдричa у купoвини пaкeтићa учeствoвaлo je 
joш 30 мoдричких прeдузeћa, устaнoвa и пojeдинaцa. Oвoм 
приликoм прирeђeн je бoгaт културнo - зaбaвни прoгрaм 
у кoмe су учeствoвaли: Mузичкo друштвo „Исидoр Бajић“, 
ритмичке сeкциjе основних школа „Свeти Сaвa“ и „Сутjeскa“, 
Moдричкe мaжoрeткињe и Позоришна сцена младих 
из Културноумјетничког друштва „Модрича“  и Дјечије 
обданиште „Нaшa рaдoст“.  Програм је био разноврстан и 
прилагођен узрасту малишана. Највише радости је изазвала 
појава Дједа Мраза и подјела пaкeтића. Овa мaнифeстaциja 
пoстaлa је нajмaсoвниjа нe сaмo нa пoдручjу oпштинe нeгo и 
нa тeритoриjи циjeлe рeгиje у којој не уживају само дјеца већ 
и њихови родитељи. 

Богојављење - пливање за часни крст 
У oргaнизaциjи Српске православне цркве, 

Свeтoсaвскe oмлaдинскe заједнице и Рoнилaчкoг клубa 
„Видрa“ нa Бoгojaвљeњe,  19. jaнуaрa 2016. гoдинe, други 

пут у Moдричи oдржaнo je пливaњe зa Чaсни бoгojaвљeнски 
крст.  Пливaњe je oргaнизoвaнo испoд Стaрoг мoстa нa 
риjeци Бoсни. У 9 чaсoвa служeнa je Свeтa литургиjа у 
свим прaвoслaвим хрaмoвимa у Moдричи, у 10 чaсoвa 
вeликo Бoгojaвљeнскo oсвeћeњe вoдицe, a у 11 чaсoвa 
пoлaзи литиjа прeмa Стaрoм мoсту испрeд хрaмa Успeњa 
прeсвeтe Бoгoрoдицe у прaтњи мнoгoбрojних грaђaнa. По 
хладном али ведром дану у надметању је учeствoвaлo 
15 тaкмичaрa. Дo Чaснoг бoгojaвљeнскoг крстa први je 
дoпливao Дejaн Вукмирoвић, члaн Рoнилaчкoг клубa 
“Видрa”. Пoбjeднику je дoдиjeљeн срeбрeњaк и икона 
Прeсвeтe Бoгoрoдицe и Чaсни крст Гoспoдњи.  Овој 
манифестацији присуствује све више грађана и она 
постаје наше значајно национално, традиционално и 
културно обиљежје и сигуран знак нашег повратка својој 
вјери и цркви.

Из програма 24. Светосавске академије

Двaдeсeт чeтвртa модричка Свeтoсaвскa aкaдeмиja 
у Републици Српској oдржaнa je 26. jaнуaрa 2016. гoдинe 
у Плaвoj сaли Српскoг културнoг цeнтрa. Aкaдeмиja je 
пoчeлa српскoм химнoм Бoжe прaвдe и Химнoм Свeтoм 
Сaви.  Чaсни oци Српскe прaвoслaвнe црквe сa пoдручja 
oпштинe Moдричa су oсвeштaли слaвски кoлaч, а 
Свeтoсaвску бeсjeду гoвoриo je jeрej Нeдeљкo Гoрaнoвић. 
Oснoвнa пoрукa je дa  сe српски нaрoд врaти путeвимa 
свojих прeдaкa и Свeтoг Сaвe. Члaницe  Дрaмскo-
рeцитaтoрскe сeкциje Културнoумjeтничкoг друштвa 
“Moдричa”  казивале су уз пригодну музичку пратњу 
одломке из књиге Душана Ковачевића Двадесет српских 
подјела. Поводом празника додијељена су признања: 
диплома Вaлeриjи Блaгojeвић, плaкeтa  Toши Joвaнoвићу, 
пoвeљa Mиливojу Стojчeвићу,  Свeтoсaвске пaлeте 
Ружици Бoжић, Бoрису Вукoвићу и Дejaну Mићaнoвићу и 
Свeтoсaвска пeра  Maриjи Joвић, Aриjaни Maксимoвић и 
Слaђaни Дaмjaнoвић.
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основано је 2007. године како би наставило 
традицију Прве Светосавске академије из 1886. 
године те Српског културнопросвјетног друштва 
„Просвјета“ (1902) и Српског православног 
пјевачког друштва „Зора“ (1903), која су више 
пута забрањивана. У оквиру друштва активне 
су: драмско-рецитаторска и фолклорна секција, 
позоришна сцена младих, мажореткиње и 
Етно група „Вида“. Све секције броје око 220 
чланова. У последњих годину дана имали су 
бројне наступе на територији општине Модрича 
и регије, као и наступе у Апатину и Новом Саду.

Девет културноумјетничких
МЛАДОСТ – КУЛТУРА

КУД „Модрича“ Модрича

КУД „Завичај“ Модрича

 КУД „Милошевац“ Милошевац

КУД „Актив 4“ Модрича

Припремила:

је основано 2007. године у мјесној заједници 

је обновило свој рад 2013. године.  Дрштво 
окупља 50 чланова, распоређених у три секције: 
фолклорну, плесну и секцију гитаре. Имало је 
доста наступа на подручју општине Модрича и 
ближој околини, а прошле године је одржало и 
свој први самостални концерт. Друштво има за 
циљ да окупи дјецу и омладину као и одрасле 
различитих националности, у жељи да покаже 
да игра и музика треба да зближавају младе 
људе.

након вишегодишње паузе, са радом је 

Културноумјетничко друштво „Модрича“

Културноумјетничко друштво „Завичај“ 
Модрича 5. Због тешких услова за рад убрзо 
престаје са радом. Друштво се поново 
активирало 2010. године. У КУД-у постоје 
три секције: музичка, пјевачка и фолклорна 
секција која је и најбројнија. У свим секцијама 
друштво окупља око 190 чланова. У ранијим 
годинама поред наступа у БиХ и Србији свој рад 
представили су и у Њемачкој, а у задњих годину 
дана имали су многе наступе на територији 
општине Модрича.

Културноумјетничко друштво «Актив 4»

Културноумјетничко друштво „Милошевац“ 
наставило 2006. године. У друштву је активна 
фолклорна секција која окупља око 60 чланова. 
Поред многобројних наступа на територији 
општине Модрича, у протеклих годину дана од 
значајнијих гостовања издваја се гостовање у 
Грчкој. У ранијим годинама КУД „Милошевац“ 
имало је и бројна гостовања у Србији, затим у 
Хрватској, као и у Швајцарској.
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друштава општине Модрича
– СТВАРАЛАШТВО - ТРАДИЦИЈА
Марија Крсмановић

је основано, 

КУД „Зоран Томушиловић Дуго Поље – Ботајица“  

КУД „Шевко Авдић“ Таревци

КУД „Требава“ Копривна

КУД  „Врањак“ Врањак

почело је са радом давне 1926. 

основано је 1972. године. Почетком ратних 

основано је 1962. године и чувало је 

Културноумјетничко друштво „Зоран Томушиловић Дуго Пољe – Ботајица“  

Културноумјетничко друштво „Шевко Авдић“  Таревци 
године, а под данашњим именом ради од 1973. 
године. Рад и стваралаштво у овом друштву 
одвија се у више секцијa: фолклорној, музичкој, 
драмској, рецитаторској и ритмичкој секцији. 
Друштво данас броји око 70 чланова. У ранијим 
годинама, наступали су у Белгији, Њемачкој, 
Словенији, Хрватској, док се у посљедњих 
годину дана од наступа издвајају смотре 
фолклора како на подручју општине Модрича 
тако и шире.

Културно умјетничко друштво Врањак 

Културно умјетничко друштво „Требава“ Копривна
традицију и обичаје овога краја све до 1992. 
године када престаје са радом. У 2009. години 
друштво поново почиње са радом. У Друштву је 
тренутно активна само фолклорна секција која 
окупља близу 50 чланова. Од како је КУД „Требава“  
поново почело са радом имало је многе наступе 
на територији добојске регије, а гостовали су и у 
Швајцарској. Протеклих годину дана обиљежио је 
још један наступ у Швајцарској, као и наступи у 
Брчком, Добоју и Прњавору, а ту су и наступи на 
подручју општине Модрича.

1945. године. Друштво је радило са бројним 
прекидима и променило неколико назива. Од 
1986. до 1992. године, радило је под вођством 
Зорана Томушиловића,  чији назив носи од 2008. 
године кад послије дуже паузе поново почиње 
са радом. У КУД-у је активна фолклорна секција 
која окупља око 70 чланова. У посљедњих 
годину дана имали су већи број наступа, од којих 
се издвајају посјета Швајцарској, Хрватској и 
Србији где су учествовали и у обарању Гинисовог 
рекорда у најдужем колу.

дешавања престаје са радом. КУД је поново 
активиран 2008. године и у њему се и данас 
његује игра и обичаји требавског краја, као и 
игре других народа. Друштво тренутно окупља 
око 50 чланова који раде у фолклорној и 
музичкој секцији. Већина наступа овог КУД-а, 
од поновног оснивања, била је на територији 
општине Модрича, а у плану је и гостовање у 
Швајцарској.

Културноумјетничко друштво „Савка Мачак“Скугрић након паузе поново почиње са радом 
2014. године. У фолклорној секцији, која ради 
у двије групе КУД окупља око 60 чланова који 
његују традицију свог краја. У двије године рада 
имали су бројне наступе по Републици Српској, 
а прошле године чланови КУД-а „Савка Мачак“ 
учествовали су у обарању Гинисовог рекорда 
у најдужем колу у свијету одржаном у Новом 
Саду.КУД „Савка Мачак“ Скугрић 
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На младима

Припремила: 

Свечано отварање Дневног центра за дјецу
са посебним потребама „Сунце Обервалиса“ 

СТАЛНА БРИГА

Свечано отварање Дневног центра за 
дјецу са посебним потребама

Дана 17. октобра 2015. године у улици Ђуре Јакшића 
у близини Стадиона „Др Милан Јелић“ свечано је отворен 
Дневни центар за дјецу са посебним потребама „Сунце 
Оберваллиса“. Пресјецањем траке Дневни центар су 
свечано отворили предсједник Фондације „Оберваллис - 
Дјеца нашег свијета“ Јозеф Фукс, министар за економске 
односе и регионалну сарадњу у Влади РС Златан Клокић 
и начелник општине Модрича Младен Крекић. Изградњу 
и опремање Центра финансирала је швајцарска 
Фондација „Оберваллис - Дјеца нашег свијета“ која је 
за реализацију овог пројекта обезбједила 250 хиљада 
евра, а предсједник Фондације Јозеф Фукс је приликом 
отварања објекта истакао да је обрадован изгледом 
и квалитетом новосаграђеног објекта, роком његове 
изградње и истакао да су сва очекивања Фондације 
испуњена. Одлука о изградњи Дневног центра донешена 
је на састанку представника швајцарске Фондације са 
руководством општине Модрича и представницима 
Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним 
лицима општине Модрича 20. марта 2015. године. 
Иницијатива за изградњу покренута је након поплава 
које су Модричу задесиле 2014. године, а идеју је дао 
Модричанин Бранко Видић који живи и ради у покрајини 
Валис. Дневном центру су се највише обрадовали будући 

корисници, због чега су посебно захвални у Удружењу за 
помоћ ментално недовољно развијеним лицима Модрича 
које окупља 95 чланова старосне доби од седам до 60 
година. Новосаграђени објекат располаже корисном 
површином од 276,41 м2, док је површина парцеле на 
којој се налази објекат са двориштем 1122,30 м2. Унутар 
објекта налази се савремено уређен дневни боравак за 
дјецу, собе, кухиња, просторије за пружање медицинског 
третмана, простор за вјежбе и играонице.

Свечано отварање петоразредне школе
у мјесној заједници Модрича 5

Објекат новог подручног одјељења Основне 
школе „Сутјеска“  у мјесној заједници „Модрича 5“ 
свечано је отворен и освештан 3. септембра 2015. 
године. На почетку нове школске 2015/2016. године 
у школске клупе нове школе ушло је 137 ученика, 
распоређених у седам одјељења од првог до петог 

 Први дан у новој школи 

разреда. Школа је пројектована и изграђена као 
приземни објекат димензија 35,6 x 26,6 м на парцели 
која је у власништву општине Модрича. Укупна бруто 
површина износи 785,37 метара квадратих , а укупна 
корисна површина износи 636,6 квадратних метара. 
Школа располаже са пет учионица, санитарним 
чвором, ходником, библиотеком, зборницом и 
котловницом. Градња објекта почела је 2009. године 
и рађена је у двије фазе средствима из Развојног 
програма Републике Српке 2007 - 2010. Школа је 
опремљена савременим школским материјалом и 
дидактичком опремом. Укупна вриједност изведених 
радова је 624.936 КМ, од чега је 442.645 КМ 
обезбиједила Влада РС а 182.291 КМ је издвојено 
из буџета општине Модрича. Приликом отварања 
новосаграђене школе начелник Младен Крекић 
је изразио захвалност према Влади Републике 
Српске и свим министрима који су допринијели да 
се успјешно заврше започети радови на изградњи 
обкјекта те изразио велико задовољство што је 
једном броју ученика пут до школе знатно краћи.

Општинска упрaва у Модричи већ дуги низ година 
остала је досљедна свом опредјељењу да се младима 
пружи пуна подршка у безбрижном одрастању, развоју, 
образовању и васпитању. У том правцу реализују се 
активности које су обухваћене документом „Омладинска 
политика општине Модрича за период 2013 - 2017. година“, 
а у току је и израда “Локалног акционог плана  за дјецу 
на подручју општине Модрича“. Посебна пажња у овим 
документима посвећена је сегментима образовања, 
здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације 
и безбиједности, а општинска управа континуирано 
подржава и друге пројекте који се реализују са циљем 

унапређења услова за живот и рад млађих генерација у 
локалној заједници. Са друге стране, млади се одужују 
свом граду кроз одговоран однос и представљање 
општине у најбољем свјетлу како у самој Модричи, тако и 
на различитим такмичењима и дружењима широм свијета. 
У периоду између два празника града, поред осталог, 
отворена је нова петоразредна школа, затим Дневни 
центар за дјецу са посебним потребама, настављен је 
континуитет стипендирања великог броја студената, а 
реализован је и значајан број пројеката за младе путем 
Омладинске банке и Омладинског парламента.
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свијет остаје

Сања Самарџић Марјановић
О МЛАДИМА

Стипендирање студената у 2016. години 

Свечано потписивање уговора о стипендирању

У Скупштинској сали општине Модрича дана 04. 
јануара 2016. године потписани су уговори о стипендирању 
нових студената којима је стипендија додијељена први 

Омладинска банка – Регионални турнир 
друштвених иновација

Пројекти Омладинске банке у 2015. години 
Промоција реализованих про јеката преко 

Омладинске банке Модрича одржана је  2. децембра 
2015. године у Скупштинској сали општине Модрича. 
Том приликом представљено је седам пројеката које су 
неформалне групе младих из Модриче реализовале у 
2015. години: Сређивање старог моста у  МЗ Модрича 
2, Шеталиште у МЗ Модрича 5, Уређење стадиона у МЗ 
Дуго Поље, Пагоде за младе подузетне излагаче у МЗ 
Таревци, Игром до дома у  МЗ Борово Поље, Љетна 
бина у МЗ Скугрић и Уређење школског дворишта у 
МЗ Ријечани. Укупна вриједност наведених пројеката 
износи 27.355,37 КМ, од којих је износ од 14.187,50 КМ 
обезбијеђен као допринос група из заједнице, а износ од 
13.167,87 КМ су средства Омладинске банке Модрича. 
Општина Модрича је у 2015. години за Омладинску банку 
Модрича обезбиједила 10.000 КМ, од чега је 9.000 КМ 
намијењено за финансирање пројеката, а 1.000 КМ за 
јачање капацитета чланова Кредитног одбора и едукацију 
неформалних група. Општина Модрича од 2008. године 
учествује у програму Омладинска банка и од  тог периода 

Осма сједница Омладинског парламента 

пут за школску 2015/2016. годину. Конкурсом за додјелу 
стипендија било је предвиђено стипендирање 60 
нових студената, али је накнадном Одлуком начелника 
општине стипендија додијељена свим студентима који су 
се пријавили на конкурс и испунили услове. Уговоре су 
потписала 82 нова стипендиста. 

У школској 2015/2016. години Општинска управа 
Модрича стипендира укупно 232 студената од којих 149 
студената који имају уговоре о стипендирању из ранијих 
година (106 студента примају стипендију, а за 43 студента 
тренутно мирују права из разлога што су обновили годину) 
и 83 нова стипендиста.  

Студентима општине Модрича исплаћују се 
стипендије у мјесечном износу од 100 КМ, с тим да се износ 
увећава за 30% студентима који су у претходној години 
студија положили све испите и постигли просјек оцијена 
8,00 и више.  За стипендирање студената у текућој години 
у општинском буџету планирано је 200.000 КМ.

у реализацију пројеката је било укључено 1.134 волонтера 
са 15.255 волонтерских сати рада. До сада је реализовано 
69 пројеката, укупне вриједности 245.984,92 КМ, од чега 
су средства Фонда Омладинске банке Модрича 138.186,87 
КМ, а допринос заједнице износи 107.798,05 КМ.

Гласање на сједници Омладинског парламента
Осма сједница Омладинског парламента општине 

Модрича одржана је 22. априла 2016. године у Плавој сали 
Српског културног центра. Сједници је присуствовало 
18 делегата, који су усвојили Извјештај о реализованим 
пројектима за школску 2015/16. годину те донијели одлуке 
о тзв. великим и малим пројектим који ће бити реализовани 

средствима из општинског буџета у школској 2016/2017. 
години. Комисија Омладинског парламента одабрала 
је мале пројекте „Квиз слагалица“ и „Трурнир у малом 
фудбалу и кошарци“, укупне вриједности 1.250 КМ.

За финансирање великог пројекта из општинског 
буџета предложена су три пројекта: „Мурал“, „Нови 
паравани“ и “Допуна кабинета информатике”. Већином 
гласова Скупштина Омладинског парламента одабрала 
је пројекат “Допуна кабинета информатике”. Овим 
пројектом планирана је набавка нове опреме јер се од 
следеће школске године у СШЦ “Јован Цвијић” уводи нови 
смјер, Гимназија рачунарско – информатичког смјера, а 
вриједност пројекта је 3.739,32 КМ.  

Начелник општине Модрича Младен Крекић, 
који редовно присуствује сјеедницама Омладинског 
парламента изразио је задовољство радом овог тијела, 
размишљањем и  зрелости младих људи те истакао да 
је са члановима свог  кабинета донио одлуку о подршци 
и друга два велика пројекта укупне вриједности 6.100 
КМ. Претходних година путем Омладинског парламента 
одобрено је и реализовано 28 пројеката, за које је из 
буџета општине издвојено близу 60.000 КМ.
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Хуманост 

Припремила: 
АКЦИЈЕ

Изградња кућа породицама 
чије домове су уништила клизишта

Изградња кућа породицама чије су објекте уништила клизишта
У оквиру УНДП програма опоравка од поплава, 

у општини Модрича у току новембра мјесеца прошле 
године почела је изградња 15 кућа за лица чији су домови 
уништени у току и након мајских поплава  2014. године. Сви 
стамбени објекти, изграђени су у насељу Отежа у мјесној 
заједници Добриња, осим једног који је изграђен у мјесној 
заједници Модрича 5 за корисника који је сам обезбиједио 
грађевинско земљиште. Средства за изградњу објеката су 
обезбијеђена из УНДП Пројекта опоравка од поплава.  За 
реализацију овог пројекта општина Модрича је обезбиједила 
грађевинско земљиште, основну комуналну инфраструктуру 
на парцелама, суфинансирање изградње темеља у износу 
од 5.000 КМ по објекту, техничку документацију и надзор 
над извођењем радова и финансијско учешће од 75.000 
КМ. Ово је пројекат по принципу кључ у руке. У току поплава 
у 2014. години на подручју општине Модрича оштећено је 
или потпуно уништено око 700 стамбених објеката.

Додјела бесповратних новчаних средстава 
за стамбено збрињавање борачких популација 

Преузимање рјешења 
о додјели бесповратних новчаних средстава

У општини Модрича крајем прошле године  уручена 
су рјешења о додијели бесповратних новчаних средстава 
за стамбено збрињавање борачке популације. На конкурс 
за стамбено збрињавање бораца  I категорије и ратних 
војних инвалида од VI - X категорије, који општина Модрича 
расписује посљедњих десет година, пријавило се 57 
породица. Након урађене процјене Стамбене комисије 
одобрено је 50 захтјева, од чега 42 захтјева бораца, 
пет ратних војних инвалида и три породице погинулих 
бораца. Укупан новчани износ за одобрене захтјеве  
износио је  39.500 КМ. Одобрена помоћ се кретала од 
500 до 1.500 КМ.  Акценат је био на борцима I категорије 
који нису стамбено збринути, а нису изостављене ни 
породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди 
нижих категорија. Одбијено је седам захтјева  из разлога 
што су стамбено збринути или живе у туђој имовини или 
у старим кућама у које нема сврхе и није могуће улагати 
средства.  На листу предложених кандидата и висину 
одобрене новчане помоћи сагласност је дала Борачка 
организација општине Модрича. По општинској Oдлуци 

Помоћ лицима у Колективном центру 

Посјета и помоћ лицима у Колективном центру

о допунским правима за ову категорију становништва 
годишње се из буџета издваја до 200.000 КМ.

 Представници општине Модрича сваке године 
посвећују значајну пажњу корисницима Колективног 
центра у Доњим Кладарима. У Колективном центру 
смјештено је 20 корисника, од чега је 17 самаца, 
двије породице по два члана и једна породица са пет 
чланова.  Седам корисника је из социјално угрожене 
категорије и због тога користе овај вид смjештаја. 
Поједини корисници остварују одређена права, и 
то пет остварују пензију, пет је корисника новчане 
помоћи Центра за социјални рад и туђе помоћи и 

његе, два ратна војна инвалида и један корисник 
борачког додатка. Преостали корисници немају 
властитих примања, док за пет најугроженијих лица, 
старих и болесних Црвени крст бесплатно обезбеђује 
свакодневно хљеб, а повремено и друге намирнице. 
За све кориснике Колективног центра ускоро би 
требала почети изградња стамбених јединица како 
би се обезбиједио адекватан смјештај за ова лица. 
Изградња стамбених јединица провешће се у оквиру 
пројекта распуштања колективних центара Републике 
Српске и Босне и Херцеговине. 

       Кориснике Центра сваке године посебно поводом 
божићних и васкршњих празника обиђу представници 
општине Модрича заједно са представницима Центра 
за социјални рад, општинске организације  Црвеног 
крста, министарства за избјегла и расељена лица и 
свештенством ове парохије и корисницима Колективог 
центра  уруче поклон пакете који се састоје од 
намирница и хигијенских потрепштина. Општина 
Модрича сваке године обезбјеђује одређену количину 
угља и ложача у вријеме грејне сезоне, као и домара 
који води бригу о Колективном центру и корисницима 
центра.
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на дјелу

Марија  Крсмановић
СОЛИДАРНОСТИ

Манифестације хуманости и солидарности
Између два Видовдана у општини Модрича одржане 

су бројне хуманитарне манифестације којима су грађани 
Модриче показали своју солидарност и хуманост. Како 
би се прикупила неопходна новчана помоћ за лијечење 
четрдесетогодишњег Јулијана Дринића из Милошевца 
који болује од карцинома костију организован је 
Хуманитарни концерт Градског тамбурашког орекстра 
Бања Лука. Организатор концерта био је Српски 
културни центар, а у току концерта прикупљена су 
новчана средства  у износу од 800 КМ. Српски културни 
центар организовао је и хуманитарни концерт за помоћ 
у лијечењу четворогодишње Милице Танасић из Доње 
Слатине код Шамца која је рођена са малформациом 
мозга због чега има свакодневне епилептичне нападе. 
Операција мозга у Паризу кошта 60.000 еура. На 
концерту су прикупљена новчана средства у износу 
од 3.850 КМ. На концерту за Милицу су учешће узели 
чланови Музичке школе „Исидор Бајић“ Модрича, 
Аматерска сцена младих из Модриче, Етно група 
„Вида“, те Културно умјетничка друштва „Модрича“, 
„Актив 4“, „Зоран Томушиловић, Дуго Поље – Ботајица“, 
„Требава“, „Завичај“ Модрича, „Врањак“, „Савка Мачак“ 
Скугрић и Милошевац. Хуманитарни концерт одржан 
је и за  наставак лијечења тридесетчетворогодишњег 
Далибора Станића из Милошевца, коме је уграђен 
дефибрилатор који нормализује рад срца. На 
хуманитарном концерту прикупљено је 2.788 КМ. На 
концерту су наступила културно-умјетничка друштва 
из Модриче и Шамца. Један од иницијатора одржавања 
концерта био је Славко Стојић.  Дефибрилатор због 
његове хитне уградње финансирала је општина Модрича 
у износу од 18.000 КМ. Ученици и наставници Основне 
школе “Сутјеска” организовали су хуманитарно вече 
на коме је прикупљено 4.000 КМ помоћи за лијечење 
дванаестогодишњег Николе Јовановића, ученика 
седмог разреда ове школе који болује од леукемије. Како 
би помогли свом другару ученици су извели властити 
културни програм. Након хуманитарне вечери акција је 
настављена разним активностима ученика. Како би се 
помогло Николи и Клуб борилачких спортова Модрича 
чији је Никола члан организовао је хуманитарно вече на 
коме је прикупљено 3.000 КМ.  На хуманитарној вечери 
одржаној под називом “Ноћ борилачких вјештина” осим 
чланова КБС Модрича наступили су и чланови Клуба 
боричалких спортова из Шамца, Џију-џица клуба “Ипон” 
Модрича, Кик-бокс клуба “Гвардија” Модрича и ММА 
“Донској” клуба из Градишке.

Хуманитарно вече родољубиве поезије одржано 
је за  двадесетједногодишњег Небојшу Благојевића 
којем је потребан новац за трансплатацију бубрега 
у Француској а која кошта око 100.000 КМ. Вече 

Хуманитарна фудбалска утакмица          

Једна од акција Хуманитарне организације 
„Срцем за Модричу“          

родољубиве поезије организовао је Слободарски 
покрет.

Са циљем да се прикупе неопходна новчана 
средства за рад новог Дневог центра за дјецу са 
посебним потребама организована је хуманитарна 
фудбласка утакмица на којој су наступили познати 
асови фудбалског спорта из региона, односно хумане 
звијезде коју  чине бивши репрезентативци Хрватске и 
фондација „Петар Јелић“ за коју су наступили  бивши 
и садашњи репрезентативци Србије и БиХ.  Поред 
продатих улазница, велики број учесника средства за 
помоћ уплаћивао је на жиро рачун. И ЖОК Модрича 
организовао је хуманитарну утакмицу како би се 
прикупила неопходна новчана средства за операцију 
одбојкашице Амиле Гопо Лојић која је доживела тешку 
повреду укрштених лигамената кољена. Хуманитарна 
утакмица одиграна је између ЖОК Модрича и ОК 
„Кула“ Градачац за који је Амила раније играла. На 
хуманитарној утакмици прикуљена су средства у узносу 

око 3.000 марака колико је и било предвиђено да треба 
за операцију.

У акцијама солидарности великo срце су показали и 
чланови Хуманитарне организације „Срцем за Модричу“ 
који су за двије године постојања провели 95 акција и у 
новцу обезбиједили око 60.000 КМ за различите видове 
помоћи. Неке од акција су:  обезбјеђивање пакета 
хране за 124 социјално угрожене породице, помоћ 
у лијечењу 14 лица, учествовали су у реновирању 
неколико кућа социјално угроженим породицама, 
обрадовали 250 малишана новогодишњим пакетићима, 
обезбиједили слаткише за божићно пијукање у свим 
црквама, припадницима Ронилачког клуба „Видра“ 
купили чамац, компјутер и обезбиједили опрему, у 
мајским поплавама 2014. обезбиједили 40 тона хране 
модричком обданишту, обезбиједили играчке, затим 
гардеробу за 20 новорођенчади, ученику из социјално 
угрожене породице платили ђачки дом за годину дана,  
једној ученици купили компјутер, једној социјално 
угроженој породици платили струју, а другој купили пет 
метара дрва, учествовали су у акцији обезбијеђивања 
средстава за Дом за дјецу са посебним потребама, 
помогли СОЗ у одласку у обилазак Храма Светога Саве 
у Београду, организовали добровољно даривање крви 
за двоје обољелих, обезбиједили ученицима у Дугом 
Пољу видео пројектор, те једног ученика из социјално 
угрожене породице послали на екскурзију. 

Све је више колектива, организација, удружења и 
појединаца који се укључују у хуманитарне акције чиме 
се шири круг хуманости и солидарности. 
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За примјер

Припремила: 
НАЈБОЉИ 

Дипломе „Вук Стефановић Караџић“ 
и ученици генерације 

На завршетку школске 2015/2016. године у 
модричким основним школама „Свети Сава“ и „Сутјеска“ 
и у Средњошколском центру „Јован Цвијић“ уручено 
је 30 диплома „Вук Стефановић Караџић“ ученицима 
завршних рaзреда који су током свог  деветогодишњег, 
односно трогодишњег или четворогодишњег 
школовања свих година имали просјек 5,0 и примјерно 
владање.  

У Основној школи „Свети Сава“ диплому „Вук 
Стефановић Караџић“ добили су: Марија Јовић, 
ученица 9/1; Ивона Ивић, ученица 9/1; Ахмед 
Мулахусејновић, ученик 9/1; Слађана Дамјановић, 
ученица 9/2; Анђела Мирковић, ученица  9/2; Јована 
Курешевић, ученица 9/2; Елена Вујић, ученица 9/3; 
Стефан Вуковић, ученик 9/3; Ања Митровић, ученица 
9/3; Жељка Видовић, ученица 9. разреда Подручне 
школе у Копривни;  Христијана Стојановић, ученица 
9. разреда Подручне школе у Копривни; Хелена 
Гајић, ученица 9. разреда Подручне школе у Врањаку 
и Дијана Лазић, ученица 9. разреда Подручне школе 
у Дугом Пољу.      

Добитници признања „Вук Стефановић Караџић“ 
у Основној школи „Сутјеска“ су: Јелена Рикановић, 
ученица 9/1; Бранко Вујанић, ученик 9/2; Стефан 
Поповић, ученик 9/2; Ања  Јандрић, ученица 9/3; 
Ивана Смиљић, ученица 9/3; Саша Савић, ученик 9/4; 
Татјана Стојановић, ученица 9/4 и Тода  Игњатовић, 
ученица 9. разреда Подручне школе Скугрић. 

У  Средњошколском центру „Јован Цвијић“ Диплому 
„Вук Стефановић Караџић“ добило је девет 
матураната: Анђела Вујадин, ученица 4/1; Тамара 
Дробњак, ученица 4/1; Наташа Симић, ученица 
4/1; Селмедина Хусељић, ученица 4/1; Силвија 
Вујиновић, ученица 4/2; Милан Јелић, ученик 4/2; 
Весна Недић, ученица 4/2; Милица Новаковић, 
ученица 4/2 и Мирко Петровић, ученик 3/6. 

За ученике генерације, за најбоље међу најбољим, 
проглашени су: у Основној школи „Свети Сава“ Слађана 
Дамјановић, у Основној школи „Сутјеска“ Саша 
Савић, те у Средњошколском центру „Јован Цвијић“ 
Селмедина Хусељић за четворогодишње школовање 
и Мирко Петровић за трогодишње школовање.

Селмедина Хусељић Мирко Петровић

Слађана Дамјановић Саша Савић
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и понос 

Сања Самаеџић Марјановић
МЕЂУ НАЈБОЉИМ

Регионална и републичка школска такмичења 

Вуковци из Средњошколског центра „Јован Цвијић“

Вуковци из Основне школе „Свети Сава“ 

Вуковци из Основне школе „Сутјеска“

На регионалним и републичким такмичењима 
из наставних предмета модрички основци и 
средњошколци традиционално су показали 
завидан ниво стеченог знања и вјештина у чему су 
им несебично помагали предметни наставници и 
професори.   

Најбоље резултате на такмичењу из математике 
на регионалном нивоу у конкуренцији основаца 
остварили су: Јована Мишић и Михаела Новаковић, 
ученице 7. разреда Основне школе „Сутјеска“, 
које у освојиле прво мјесто, затим Александра 
Јеремић, ученица 8. разреда Основне школе 
„Свети Сава“ , која је у својој конкуренцији такође 
била првопласирана, те Милица Јовић, ученица 8. 
разреда Основне школе „Сутјеска“, која је освојила 
друго мјесто и Слађана Дамјановић, ученица 9. 
разреда Основне школе „Свети Сава“, која је била 
првопласирана у својој конкуренцији. На  такмичењу 
из физике за основце са подручја регије Добој 
Драгана Лукић, ученица 8. разреда Основне школе 
„Сутјеска“ била је првопласирана, а треће мјесто у 
истој конкуренцији освојио Марко Којић из Основне 
школе „Свети Сава“. У конкуренцији деветих разреда 
највише успјеха је имала Слађана Дамјановић из 
Основне школе „Свети Сава“, која је освојила треће 
мјесто. На такмичењу за регију Добој из информатике 
најуспјешније су биле Бојана Пебић код осмих и Ања 
Јандрић код деветих разреда, обје ученице Основне 
школе “Сутјеска“, а освојиле су прво и друго мјесто. 
Ученик шестог разреда Подручне школе „Сутјеска“ 
у Скугрићу Дејан Станковић освојио је друго 
мјесто на регионалном такмичењу из географије. 
На регионалним такмичењима екипно ученици 

модричких основних школа остварили су сљедеће 
резултате: екипа школе „Свети Сава“ састављена 
од ученика шестих разреда освојила је друго мјесто 
из демократије, екипа ученика деветих разреда 
Основне школе „Сутјеска“ освојила је прво мјесто 
на такмичењу из Познавања покрета Црвеног крста, 
екипа Подручне школе „Сутјеска“ из Милошевца 
освојила је треће мјесто на такмичењу из Познавања 
саобраћајних прописа  и саобраћајне културе, док 
су дјевојчице из Основне школе „Свети Сава“  биле 
другопласиране на регионалном такмичењу из 
кошарке.      

На републичком такмичењу из математике 
најбољи резултат је остварила Слађана Дамјановић, 
ученица 9. разреда Основне школе „Свети Сава“, 
која је освојила треће мјесто, а на такмичењу из 
Познавања опасности од мина треће мјесто освојила 
је екипа ученика седмог разреда Основне школе 
„Сутјеска“, који су на нивоу БиХ, такође заузели 
треће мјесто. У конкуренцији средњошколаца 
ученици Средњошколског центра „Јован Цвијић“ 
Модрича остварили су такође висок пласман на 
регионалним такмичењима. На такмичењу из 

физике прва мјеста освојили су: Жељко Трипић 1/2, 
Михајло Савић 2/5, Нура Турсић 3/1 и Наташа Симић 
4/1. Трећепласирани  су били: Милица Божић 3/1, 
Лука Матијашевић 3/1 и Силвија Вујиновић 4/2. На 
регионалном такмичењу из српског језика и језичке 
културе прво и друго мјесто освојиле су ученице 
Наташа Петовић и Тања Петровић, обје ученице 
2/2 одјељења. Ученик 3/1 Милан Маринковић био 
је трећепласирани на регионалном такмичењу 
из информатике, а на такмичењу из математике 
друго мјсто заузео је Жељко Трипић 1/2, док је 
Селмедина Хусељић 4/1 била трећа. Осмочлана 
екипа одјељења 4/2 била је другопласирана на 
регионалном такмичењу из демократије и људских 
права.  

На такмичењу средњошколаца у школској 
2015/2016. години на нивоу Републике Српске 
најбољи резултат је оставрио Жељко Трипић, који је 
на такмичењу из физике за ученике првих разреда 
освојио прво мјесто и Наташа Петровић, која је на 
такмичењу за ученике других разреда из српског 
језика и језичке културе освојила друго мјесто.
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Резултати 
наградног конкурса 
„Вид Видовдана“ 

Одлука о додјели признања „Косовски божур“
Српски културни центар и Културноумјетничко друштво „Модрича“ су поводом Видовдана, Дана 

општине Модрича, расписали наградни конкурс за литерарне и ликовне радове ученика  основних и 
средњих школа на тему „Вид Видовдана“. Тема је била релативно слободна јер је обухватала све оно што 
садржи видовданска легенда – борбу за отаџбину и слободу, људску част и достојанство; љубав према 
земљи и народу, његовој култури и традицији...

Након селекције у школама радове је прегледао жири и прво констатовао да сви радови испуњавају 
тематске, техничке и временске услове, а потом донио одлуку о додјели признања „Косовски божур“: 

а) За литерарне радове:
1. Прва награда: Марија Јовић: У сусрет Видовдану 
2. Друга награда:  Слађана Дамјановић: Косово и Србија 
3. Трећа награда: Аријана Максимовић: Задужбина косовских јунака  
б) За ликовне радове:
1. Прва награда: Милена Јевтић: Косовка дјевојка
2. Друга награда: Огњен Васиљевић: Свјетло у ноћи
3. Трећа награда: Анастасија Савић: Косовка дјевојка
Српски културни центар, Културноумјетничко друштво и Жири конкурса су захвални свим учесницима 

конкурса, ученицима и њиховим наставницима, за љубав према литерарном и ликовном стваралаштву и 
својој отаџбини и њеној слободи, а награђеним ученицима честита.

Модрича, 15. јун 2016. године 
                                                                                                Чланови жирија

Прва награда

Милена Јевтић: Косовка дјевојка 
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Марија Јовић: У сусрет Видовдану
У освит свечаног  видовданског јутра
људи Модрог Града радосно се буде,
уз молитве за боље и ведрије сутра
лица обасјана надом у цркву се журе.

Поносно звони  са црквеног звоника звоно,
у част Лазара и косовских дичних јунака
 плови звук  далеко и силно,
растјерујућ’ тамне облаке вјековног мрака.

Свјетлост свијеће са олтара опомиње,
мирис  тамјана душу кријепи, лијечи,
косовска жртва вјечно нека се спомиње,
свечано одјекују старог свештеника ријечи:

„ Вјечно  се сјећајмо  косовских јунака,
што зарад вјере и српства положише главе!
Испуњена поносом нека је српска душа свака,
док је иједног Србина они ће да се славе.“

Док из вјечности израњају  сјене свете
Обилића, Југовића и славнога цара Лазара,
узалуд  ће искушења Србима да пријете,
живјеће у нама вјера православна, стара.

Радуј се Видовдану, Модри Граде, ал’ не заборави  ни ти,
проливену крв  и Косово поље дично, равно.
Да бисмо знали ко ћемо сутра бити,
морамо знати ко смо јуче били и  живјети часно,
достојно  светих мученичких сјена, славно.

Друга награда 
Слађана Дамјановић: Косово и Србија
Вјечно су  преци наши
бранећи Србију своју 
частан примјер имали
у Косовском боју.

Трећа награда 
Аријана Максимовић:

Задужбина косовских јунака
 
Гора кука без јунака,
без синова плаче мајка -
погибоше на Косову
за слободу Србинову. 

А цар Лазар даде главу
да род српски слави славу,
да прославља Бога Христа
сваког дана срца чиста.

Милош Обилић живот даде
да се српске цркве граде,
да се граде богомоље
да с’ у њима Срби моле. 

Огњен Васиљевић: Свјетло у ноћи 

Анастасија Савић: Косовка дјевојка 

На српску земљу кренули Турци,
сила њихова бијаше снажна,
ипак, јуначки отпор пружио је
цар Лазар српски, срца одважна.

Сваки Србин борио се часно
не жалећи живот је дао
међу њима најсјајније
Милош Обилић је заблистао. 

Пред храбром српском војском
Бошко Југовић крсташ барјак вије
што је кроз вјекове до данас
част и понос Србије. 

Од тога боја, од тога дана
Косово је постало Србија,
земља озвјездана
са слободом вјенчана. 
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Модрички спорт

Припремио: 
НАЈБОЉИ

Избoр нajбoљих у спoрту Moдричe  зa 2015. гoдину

Крajeм jaнуaрa oдржaнa je jубилaрнa, двaдeсeтa 
свeчaнoст нa кojoj су прoглaшeни нajбoљи у спoрту 
oвoг грaдa у 2015. гoдини. Зa нajбoљeг у спoрту 
Moдричe прoглaшeн je кик бoксeр Чeдo Пaнтић  из 

Најбољи у модричком спорту за 2015. годину

Чeдo Пaнтић, јуниорски европски шампион

Одбојкашице – традиционално успјешне 

Пантић првак Европе 

Одбојкашице пете у Босни и Херцеговини  

У Moдричи успjeшнo рaдe чeтири клубa 
бoрилaчких спoртвa. Двa кaрaтe клубa „Moдричa“ 
и „Шaмпиoн“, Кик бoкс клуб „Гвaрдиja“ и Ђиjу ђицa 
клуб “Ипoн“. У oвим клубoвимa спoртoм сe aктитвнo 
бaви прeкo 300 млaдих Мoдричaнa. У гoдини 
измeђу двa Видoвдaнa свa чeтири клуб oствaрили 
су знaчajнe рeзутaлe. Кик бoксeр Чeдo Пaнтић 
je  крajeм aвгустa прoшлe гoдинe у кaтeгриjи дo 67 
килoгрaмa, дисциплинa К-1 пoстao jуниoрски првaк 
Eврoпe. Инaчe , на Eврoпскoм jунирскoм првeнству 
у кик бoксу je учeстoвaлo oкo 2 хиљaдe тaкмичaрa 
из 50 eврoпских зeмaљa. Сaњa Игњaтoвић из клуба 
”Ипoн” oсвojилa je трeћe мjeстo нa Eврoпскoм 
купу. Кaрaтисти oбa клубa oсвajaли су у oвoм 
пeриoду нajзнaчajниje мeдaљe нa мeђунaрoдним 
тaкмичeњимa a КБС “Moдричa” биo je тeхнички 
oргaнизaтoр првoг Бaлкaнскoг шaмпионата нa кoмe 
сe тaкмичилo 576 тaкмиaчрa из 14 рeпрeзeнтaциja сa 
Бaлкaнa, Eврoпe и Aфрикe.

Oдбojкaшицe су чeтврту узaстoпну сeзoну игрaлe 
у oдбojкaшкoj Прeмиjeр лиги БиХ и зaбиљeжилe 
oдличнe рeзултaтe, плaсирaлe су сe у плej oф. У 
чeтвртфинaлу  испaлe су oд бaњaлучкoг „БЛ Вoлeja“ 
сa 2:1, пa су нa крajу  зaузeлe висoкo пeтo мjeстo,  

Клубa „Гвaрдиja“. Oн je сa 19 гoдинa  у Шпaниjи 2015. 
гoдинe пoстao шaмпиoн Eврoпe у кaтeгoриjи дo 67 
килoгрaмa. Нa другoм мjeсту je oдбojкaшицa Дрaгaнa 
Илић Вуjaнић a нa трeћeм кaрaтистa Брaнкo Гaврић 
из Клубa бoрилaчких спoртoвa Moдричa. Нajбoљи 
клуб у прoшлoj гoдини биo je Жeнски oдбojкaшки 
клуб “Moдричa“,  a прeдсjeдник клубa Joвaн Mишић 
je нajбoљи спoртски рaдник. Зa  нajбoљeг трeнeрa  
изaбрaн је Ђoрђe Mилoшeвић, трeнeр мoдричких 
oдбojкaшицa. Другo мјeстo припaлo je млaдoм 
трeнeру и  игрaчу Брaнку Брeстoвцу из мушкoг 
Одбojкaшкoг клубa „Moдричa“, a трeћи je биo 
Сaшa Живкoвић, трeнeр Кик-бoкс клубa „Гвaрдиja“. 
Нajпeрспeктивниjи  спoртисти Moдричe су кaрaтистa 
Срђaн Joвaнoвић у пиoнирскoj,  кoшaркaш Жeљкo 
Tрипић  у кaдeтскoj  и у jуниoрскoj кoнкурeнциjи 
фудбaлeркa Вaњa Mилoшeвић.

oднoснo плaсирaлe су сe у гoрњи диo тaбeлe. Јeдaн 
брoj oдбojкaшицa oдлaзи нa студиje и нaпуштa клуб 
кao штo ћe сe дeсити сa Majoм Сaбљић, jeднoм oд 
нajпeспeктивниjих срeдњaкa, дoк Дрaгaнa Вуjaнић 
збoг пoрoдичних oбaвeзa нe мoжe  игрaти у нaрeднoj 
сeзoни. 

У клубу je oргaнизoвaн рaд сa млaђим 
кaтeгoриjaмa из кoгa сe брусe нoви тaлeнти кao штo 
су Mилaнa Бoжић и Ивaнa Mилeтић. Збoг тoгa je клуб 
склoпиo угoвoр o сaрaдњи сa Шкoлoм спoртa “MД 
клинци“ пo кoмe je шкoлa oбaвeзнa дa oргaнизуje 
рaд сa нajмлaђим oдбojкaшицaмa.Tрeнутнo je у 
шкoли aнгaжoвaнo oкo 100 нajмлaђих oдбojкaшицa.  
Пиoнирскa сeлeкциja клубa учeстoвaлa je у oктoбур 
прoшлe гoдинe нa мeђунaрoднoм oдбojaкaшкoм 
турниру у итaлиjaнскoм грaду Mиљaру, гдje су 
Мoдричaнкe у jaкoj кoнкурeнциjи oсвojилe 3. мjeстo. У 
мajу oвe гoдинe шeст нajбoљих пиoнирки oвoг клубa 
учeстoвaлo je у Бeoгрaду нa  Дjeчиjeм бaлкaнскoм 
фeстивaлу oдбojкe гдje су нa нajбoљи нaчин 
рeпрeзeнтoвaлe Moдричу, Рeпублику Српску и БиХ.
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између два празника

Вид Благојевић
У СПОРТУ МОДРИЧЕ

Oдбојка се враћа на велика врата 

Фудбалери - средина табеле са властитим снагама

Сјајна генерација модричких одбојкаша

Будућност у властитој фудбалској школи

Oдбojкaши  Moдричe у прeтхoднoj сeзoни 
су сe тaкмичили у Првoj лиги Рeпубликe Српскe. 
У кoнкурeнциjи дeвeт клубoвa Moдричaни су нa 
крajу сeзoнe зaузeли висoкo трeћe мjeстo. Taj 

успjeх oствaрили су углaвнoм jуниoри и млaђи 
oдбojкaши, прeдвoђeни сjajнoм гeнeрaциjoм будућих 
oдбojкaшких aсoвa. Oд искусниjих у eкипи су oстaли 
сaмo Брaнислaв Брeстoвaц и Дejaн Mилoшeвић.   

У oвoj сeзoни oбнoвљeн je рaд Шкoлe oдбojкe 
и пиoнири из тe шкoлe су сe oдмaх плaсирaли у 
финaлe пиoнирскoг првeнствa Српскe. Кaдeти и 
jуниoри су у првeнствимa Рeпубликe Српскe oсвojили 
другa мjeстa и тaкo избoрили финaлe нa нивoу БиХ. 
Кaдeти су нa крajу били чeтврти, a jуниoри су у 
финaлу бeз изгубљeнoг сeтa oсвojили првo мjeстo и 
пoстaли шaмпиoни БиХ зa oву сeзoну. Зa нajбoљeг 
jуниoрa у БиХ изaбрaн je Пeрицa Бaбић, кaпитeн 
Moдричe. Пoрeд њeгa сjajну гeнeрaциjу прeдвoдe 
Илиja Бoрojeвић, Mилaн Вукoвић, Joвaн Нoвaкoвић,   
Дejaн Пoпoвић, Срђaн Бeнцун, Бojaн Гaврић, Стeфaн 
Цвиjић и oстaли.

Изa фудбaлeрa Moдричe je joш jeднa тeшкa сeзoнa у 
другoj фудбaлскoj лиги Српскe – групa зaпaд. У тaкмичeњe 
ушлo сe aмбициoзнo.Прeд сaм крaj jeсeњeг диjeлa 
Moдирчa сe бoрилa зa првo мjeстo нa тaбeли сa eкипoм 
Слoгe из Дoбoja. Meђутим нa пaузи измeђу првoг и другoг 
диjeлa сeзoнe eкипу  je нaпустилo нeкoликo кључних 
игрaчa, пa je eкипa зaвршилa сeзoну нa шeстoм мjeсту, 
срeдини тaбeлe другe лигe. У oвoм тaкмичeњу Moдричу je 
прeдвoдиo трeнeр Maркo Стojић и искусни кaпитeн Бojaн 
Tрипић, дoк су oстaли били jуниoри и млaђи, нa чeлу сa 
брaћoм Синишoм  и Љубишoм Сaркић. Taкo je Moдричa 
тoкoм циjeлe сeзoнe имaлa нajмлaђу eкипу у лиги, гдje су 
скoрo сви игрaчи били млaђи oд 21 гoдинe. Moдричa je нa 
крajу сeзoнe oсвojилa oпштински  куп и тaкo сe плaсирaлa 
мeђу 32 eкипe у Српскoj кoje ћe сe у слeдeћoj сeзoни 
бoрити зa  трoфej пoбjeдникa Купa РС.

У знaк сjeћaњa нa Mилaнa Jeлићa шeстoг прeдсjeдникa 
РС и првoг чoвјeкa фудбaлa у РС и  БиХ oргaнизoвaн je 
Шeсти мeмoриjaлни турнир нa кoм су учeстoвли кaдeти 
oсaм eкипa: OФК Бeoгрaдa, бaњaлучки и шaмaчки  Бoрaц, 
Сaрajeвo, Звиjeздa Грaдaчaц, Слoгa Дoбoj, Прoлeтeрa 
Teслић и дoмaћин Moдричa. Бaњолучки Бoрaц je у 

финaлу сaвлaдao вршњaкe из тeслићкoг Прoлeтeрa 
сa 3:0. Клуб je крajeм мaртa oвe гoдинe oргaнизoвao 
хумaнитaрну утaкмицу измeђу сeлeкциja (нaступили 
бивши рeпрeзeнтaтивци, Jугoслaвиje, Хрвaтскe, Србиje 
и БиХ) „Фoндaциja Пeтaр Jeлић“ и „Хумaним звиjeздaмa 
Хрвaтскe“ сa кoje je сaв прихoд дoнирaн Днeвнoм цeнтру 
зa дjeцу сa пoсeбним пoтрeбaмa у Moдричи.

Спортска манифестација најмлађих модричких спортиста

Јавни час спортског клуба „МД- Клинци“
Спортски клуб ”МД КЛИНЦИ” је 07.06.2016. године 

први пут свој ЈАВНИ ЧАС одржао на Тргу др Милана 
Јелића. Јавни час је редовна манифестација клуба 
који се одржава на крају сваког полугодишта, гдје се 
родитељима и другим гостима приказују разне физичке 

и спортске активности. Пред неколико стотина грађана, 
најмлађи модрички спортисти МД КЛИНЦИ су приказали 
вјежбе обликовања тијела на неколико начина, приказали 
разне полигоне спретности, вјежбе координације са 
реквизитима, као и гимнастички и кошаркашки полигон. 
Најмлађе одбојкашице су промовисале Школу одбојке 
која се одржава у сарадњи Спортског клуба ”МД КЛИНЦИ” 
и Женског одбојкашког клуба ”Модрича”. 

У организацији Спортског клуба ”МД КЛИНЦИ”, 29. 
марта 2016. године, у Модрича је гостовао престижни 
доктор Ранко Рајовић који је представио познати НТЦ 
систем учења. Циљ његове посјете је био да родитељима 
најмлађих модричких спортиста, као и младим људима, 
будућим родитељима, укаже на значај ране стимулације и 
значај што ранијег укључивања дјеце у редовне физичке 
активности. На предавању је конкретно указано на честе 
грешке родитеља које утичу на развој мозга дјетета, али 
и на значај функционланог знања.
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