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Двадесет пет година Републике Српске

Стварање и одбрана Републике Српске 
Републику Српску као синоним за слободу и не-

зависност Срба у Босни и Херцеговини овај народ је 
сањао више од миленијум и по, све од 1463. године 
када су Османлије загосподариле овим простором. 
Сањали је хајдуци са Романије (Старина Новак, Дели 
Радивоје, Дијете Грујица…), ливањски сужњи (Стари 
Вујадин са обадва сина), сењски и котарски ускоци 
(Мали Радојица, Стојан Јанковић, Иво Сењанин, Ком-
нен барјактар…), херцеговачки, посавски, требавски, 
вучијачки и крајишки устаници, солунци и борци са 
Козаре, Неретве и Сутјеске, сањали је мученици у 
Добојском логору, Јасеновцу, Јадовну… уморени по 
херцеговачким јамама, убијени и бачени у Дрину… И 
онда, када су на својим жртвама стварали краљевину 
па послије социјалистичку Југославију, слободе су до-
бијали на кашичицу, онолико колико не смета другима 
да буду преслободни, слободнији него су заслужили и 
слободнији него што им треба.

И када су се 1992. године у својој преслободи 
осјећали силним и непобједивим, одлучили су да 
српски народ учине обесправљеном мањином и да 
га затворе у тор њихове државности. Повезали су 
у чвор заставе два народа, а онај трећи издијелили 
границама на Уни, Босни и Дрини и на тај начин одлу-
чили да од њега направе послушну мањину и робље. 
Тек када су видјели да је дошло „Бити или не бити“ за 
српски народ западно од Дрине, легално и легитим-
но изабрани представници овога народа су на Светог 
првомученика и архиђакона Стефана, 9. јануара 1992. 
године, донијели одлуку о формирању Српске Репу-
блике Босне и Херцеговине коју су касније преиме-
новали у Републику Српску, заједницу у којој ће бити 
равноправни са другима, ни мањи ни већи од њих. 
Ту одлуку је требало бранити оружјем и животима па 
Скупштина на Светог Василија Острошког Чудотвор-
ца, 12. маја 1992. године, доноси одлуку о формирању 
Војске Републике Српске.

Први задатак те новоформиране војске је био по-
везати све српске просторе у једну цјелину, обезбије-
дити слободан проток роба и људи између српских зе-
маља. У сјајној операцији названој Коридор живота на 
Видовдан, 28. јуна 1992. године, баш овдје, у Модричи, 
спојени су сви српски простори у једну за сва време-
на недјељиву цјелину. Република Српска је постала 
политички, војно и територијално јединствена и не-

дјељива, први пут истински слободна и независна. 
Ту новостворену државу требало је у четири крваве 
ратне године бранити од далеко бројније такозване 
Армије Босне и Херцеговине, Армије Републике Хр-
ватске, јединица муџахедина и ваздушне, тактичке и 
пропагандне подршке Нато пакта. Гинули су Крајиш-
ници, Озренци, Вучијачани, Требавци, Посавци, Сем-
берци, Мјевичани, Подрињци, Сарајлије, Романијци и 
Херцеговци раме уз раме једни са другим, гинули као 
један за исту светињу – за Српску, њену слободу и 
опстанак. У тој борби живот је дало 23.184 борца, а 
од тога са подручја општине Модрича или на подручју 
ове општине 770 бораца. У име тих живота 25 година 
након њеног стварања, нико нема право да доводи 
у питање постојање Републике Српске – њено једин-
ство и слободу.

И данас, када свечано обиљежавамо Дан општи-
не са поносом се сјећамо Видовдана из 1389. године 
којим се мјери спремност једног народа  на жртвовање 
у одбрани националног поноса, части и слободе, у од-
брани своје земље и народа, његове културе, вјере 
и историје и  Видовдана из 1914. године, дан којим се 
мјери спремност појединца на жртвовање у одбрани 
националног поноса, части и слободе, спремност на 
жртву за народ и отаџбину и Видовдана из 1992. го-
дине, дан када је та мјера и појединачно и колективно 
потврђена у Модричи, дан  када је град поново постао 
слободан и за српски  народ, када је постао мост из-
међу западног и источног дијела Републике Српске, 
када је израстао у симбол слободе и јединства срп-
ског народа западно од Дрине са својом матицом на 
источној обали. 

Одавно си пунољетна, наша Републико, сада си 
зрела и јака, уградила си у своје постојање и трајање 
двадесет пет година, четвртину једног стољећа. То 
Ти даје право на наду, али и обавезу да се браниш 
од оних којима си одувијек, ни крива ни дужна, била 
трн у оку и којима ћеш увијек бити сметња у њиховим 
амбицијама да газдују туђом земљом и туђим душама. 
Немаш право на слабост јер слобода која не зна да 
се брани није слобода. Једина Републико, и , вољени 
граде, срећно вам првих двадесет пет година у истин-
ској слободи! 

Г. М.  
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Погинули борци Требавске бригаде ( 301 фотографија, недостаје 11) 

Погинули борци Четврте озренске бригаде
(169 фотографија, недостаје још 37)

Слава палим борцима за Републику Српску
Спомен-соба Борачке организације општине Модрича

Припремио: Милутин Врачевић
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Слава палим борцима за Републику Српску
Спомен-соба Борачке организације општине Модрича

Припремио: Милутин Врачевић

Погинули борци Гостовићког батаљона (50 фотографија, недостаје једна) и Погинули борци
у другим јединицама Војске Републике Српске, Војске Републике Српске Крајине и 

јединицама српске полиције (111 фотографија, недостаје седам)

Погинули борци Првог батаљона Вучијачке бригаде (70 фотографија, недостаје још 12)
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Mлaдeн Крeкић,  нaчeлник oпштинe Moдричa
Нови мандат за нова прегнућа 

Начелник општине за скупштинском говорницом
Добивши по четврти пут повјерење суграђана, Младен 

Крекић је започео четврти мандат. Потврђено је да му на-
род вјерује, а вјерује се оном који никада није изневјерио. 
Дакле, нови мандат за нова прегнућа: „У принципу, то је за 
мене само већа обавеза, али и за моју породицу. То повје-
рење је потврда да морам више него добро да радим. 
Урађено је много у нашем граду од како сам ја начелник, 
али много обавеза је испред нас. Зато се може рећи да 
сам ушао у  нови мандат за нова прегнућа.“

Приоритети су  јасни, само се трага за начином њихове 
реализације. Све изискује средства и вријеме, а оно ни-
ког не чека: „Мој прироритет је како заштитити Модричу 
од поплава. Нема битније ствари од спашавања људског 
живота и имовине. Питање кишне канализације која тре-
ба да иде кроз град је, такође, приоритет. То је један од 
највиталнијих пројеката. Не желим да заборавим проблем 
Модриче 4, гдје размишљамо о 200 домаћинстава. Тамо 
ћемо реализовати пројекте који изискују огромна сред-
ства. Имаћемо подршку Владе Републике Српске, па ћемо 
сљедеће године ући у реализацију. Размишљамо и о Тргу 
Др Милан Јелић,  о изгледу и љепоти нашег града. Дакле, 
не радимо само пред изборе. Радимо сваки дан.“

Модрича се још није опоравила од поплава из 2014. го-
дине, а стигле су нове  природне непогоде. Тим поводом у 
Модричи је боравила премијерка Републике Српске и број-
ни министри: „Имамо снажну подршку предсједника Репу-
блике Српске, предсједника Владе РС, бројних министара. 
Једна од тема премијерке и министара са нама у Модричи 
била је како помоћи људима који су погођени невољама. 
Ових дана реализована је помоћ од 900.000 КМ нашим 
привредницима који су поплављени 2014. године на којој 
смо дуго и упорно радили. Предсједница Владе РС иста-
кла је да се Модрича мора помоћи“.

Модрича израста у све већи и љепши град, на задо-
вољство свих њених грађана:  „Град се развија и шири, 
ничу зграде, рјешавамо питање раскрсница са кружним 
током саобраћаја. Радимо на засадима дрвећа и цвијећа. 
Наш град је, заиста, све љепши. Посебно ме радује што 
ће на Видовдан наша Модрича добити ново Дјечије об-
даниште. Ту показујемо образ, хуманост и све оно што је 
потребно како бисмо били бољи људи. То су, ипак, дјеца 
са посебним потребама. Сигурно, без наших пријатеља из 
Швајцарске све би то могли само сањати, а са њима је то 
стварност. Наши Швајцарци нам долазе да честитају Дан 
општине, а ми да им упутимо једно велико хвала за све 
што су урадили за Модричу. Ми ћемо тој дјеци да вратимо 
осмјехе на лице. Дивимо се тим људима из Швајцарске, 
који имају толико љубави, пажње и разумијевања за нас 
и нашу дјецу.“

Треба се људски, честито и одговорно понашати и пре-
ма борачкој популацији, према онима који су стварали Ре-
публику Српску, мир и слободу у њој: „Ти људи нису забо-
рављени и не могу бити. Ти људи су дали свој максимум. 
Неко је дао дјецу, очеве, мужеве, браћу. Неко је дао дио 
тијела за нас, да живимо, радимо и стварамо у миру. Тим 
људима се нико и никада неће моћи одужити. Са породи-
цама из те категорије разговарамо  о њиховим проблеми-
ма, показујемо да нам је та популација јако важна. Они за-
служују далеко више од оног што им можемо пружити, али 
живимо у нади да ће доћи повољније економске прилике 
када ћемо за те људе моћи учинити много више.“ 

Усвојена је „Стратегија развоја општине Модрича 2017 
– 2026. година“ гдје је постављена визија развоја општине  
као средине са развијеном пољопривредном производњом 
и сеоским предузетништвом, малим и средњим предузећи-
ма и као средина интересантна за домаће и стране инвес-
титоре. Усвајањем овог документа отворило се низ могућ-
ности како локалној заједници тако и нашим привредницима 
да имају могућност да аплицирају на донаторска средства 
домаћих и страних донатора. Путем пројектних линија мог-
ли би да остваре субвенције за проширење својих произ-
водних погона и што је најважније очување или увећање 
запослености.

Овај град брине и о садржајнијем културном ставра-
лаштву као и спортским активностима: „Модрича иде узлаз-
ном путањом по питању образовања младих, свом култур-
ном и спортском животу. Кроз стипендирање студената 
ми желимо да формирамо модричку младост и тим својих 
малих амбасадора. Да буду људи, да живе здраво, да се 
баве културом и спортом, да буду наш понос. Што се спор-
та тиче, издавајамо колико можемо у овом тренутку. Наши 
спортисти изазивају осјећај дивљења да уз мала средства 
биљеже поново запажене резултате. Свака им част!“

Подсјетивши да су му грађани увијек на првом мјесту, а 
да је Видовдан празник над празницима, начелник Модри-
че, Младен Крекић, је рекао: „Срећан сам човјек да имамо 
овакве суграђане, да је Модрича миран и отворен град, 
да смо израсли у здраво демократско друштво од кога и 
већи имају шта да уче. Дан општине Модрича је празник 
за све наше суграђане и желим да заједно то обиљежимо. 
Својим суграђанима желим добро здравље, да од срца 
буду срећни и задовољни, да се уважавамо и поштујемо. 
Своје Модричане молим да на Видовдан сви најсрдачније 
поздравимо доказане пријатеље – инвеститоре из Швај-
царске!“  

Слађан Јеремић

Начелник општине са предсједницом Владе РС у Модричи 
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Синиша Никић, предсједник Скупштинe oпштинe Moдричa
Од празника до празника 

Синиша Никић, предсједник Скупштине општине Модрича
У години дана иза скупштинске говорнице слале су се 

поруке и приједлози који су имали за циљ да се доне-
су важне одлуке, корисне и потребне за ову општину и 
за људе у њој. Наступало се снагом аргумената, јачала 
култура дијалога и трагало за најприхватљивијим рје-
шењима. Овако је период између два Видовдана описао 
Синиша Никић, предсједник Скупштине општине Модри-
ча: „Скупштина општине Модрича је у периоду између 
двије свечане сједнице одржала 12 сједница. Од тога 
је било 8 редовних, од којих једна Конститутивна сјед-
ница, па двије посебне и двије свечане. Конститутивна 
сједница Скупштине општине одржана је 1. децембра 
2016. године и тада су верификовани мандати новои-
забраним одборницима те конституисана Скупштина 
избором предсједника Скупштине. Изабран је потпред-
сједник Скупштине, те замјеник начелника општине. 
Добили смо радна тијела и Скупштина општине почела 
је да функционише.  Између два Дана општине разма-
трано је укупно 169 тачака и могу рећи да је Скупшти-
на општине Модрича радила ефикасно, успјешно и у 
служби грађана.“

Између два Видовдана, Скупштина општине је усвоји-
ла важне акте, донијела неопходне одлуке: „Усвојен је 
Програм рада Скупштине општине Модрича за 2017. 
годину и Буџет наше општине за исти период. Ту су и 
Одлука о извршењу буџета општине Модрича за 2017. 
годину, Одлука о усвајању ребаланса буџета општине 
Модрича за 2016. годину, Одлука о пореској стопи за 
опорезивање непокретности за 2017. годину те Одлу-
ка о висини вриједности непокретности по зонама. Ус-
војен је Програм капиталних улагања за 2017. годину, 
а израдили смо и усвојили Стратегију развоја општине 
Модрича за период 2017 – 2026. године, те именовали 
секретара Скупштине општине и начелнике одјељења 
општинске управе као и радна тијела Скупштине.“

Синиша Никић је образложио зашто су сједнице 
општинског парламента ефикасне и успјешне: “Прије 
сваке сједнице, надлежна радна тијела Скупштине 
општине разматрају и заузимају ставове о појединим 
тачкама дневног реда сједница. Највећи број сједни-
ца имала је Комисија за прописе, Комисија за буџет и 
финасије, Комисија за избор и именовање и Савјет за 
урбанистичко планирање, грађење и комуналне дје-
латности. О ставовима и усвојеним закључцима пред-

сједник радног тијела извјештава одборнике на сједни-
ци скупштине општине. Колегијум Скупштине општине 
одржавао је своје сједнице ради усаглашавања пријед-
лога дневног реда и  датума одржавања сједница 
Скупштине, али и расправљања о осталим питањима 
која су била актуелна.“  

На 5. редовној сједници Скупштине општине усвојен 
је Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 
прошлу и Програм рада Скупштине општине Модрича 
за 2017. годину: „Извјештај који је достављен одборни-
цима на разматрање се много разликује од извјештаја 
у неком ранијем периоду и као такав  могао је да пос-
лужи једној квалитетној расправи. Све изнесене кри-
тике су добронамјерне и у циљу побољшања рада у 
будућем времену. Када је ријеч о Програму рада било 
је одређених примједби. Морам истаћи да без обзира 
што је документ усвојен овакав какав јесте, сваки од-
борник, организација или политичка партија  уколико 
се укаже потреба за било коју тему може се наћи на 
дневном реду скупштинског засједања.“ 

Општина Модрича разматрала је на посљедњем 
скупштинском засједању и донијела Статут општине 
Модрича: „Нови нацрт Статута општине Модрича иза-
звао је велику пажњу грађана. На јавној расправи 
грађане  је највише интересовало колики ће бити из-
нос одборничког додатка. Према нацрту Статута, он 
би требао бити смањен за 15%  и износио би  50% од 
просјечне плате запослених у органима управе. Поред 
тога, грађане је интересовао начин регулисања одго-
ворности функционера за њихов рад, затим су јасно 
наведене  нове надлежности органа општине у свим 
областима живота и рада локалне заједнице. На рас-
прави  је предложено низ измјена и допуна, што је у 
каснијој  процедури уграђено у нови Статут општине 
Модрича. Радује да је овај важан документ донешен 
једногласно. Ту је и Нацрт Пословника о раду Скупшти-
не општине Модрича и други важни документи. Сваким 
даном израстамо у све зрелије демократско друштво.“

На крају је предсједник Скупштине општине Модрича 
свим грађанима честитао Дан општине: „Ово је посебан 
дан за Модричу и све њене грађане. Да нас , све зајед-
но, послуже добро здравље, успјеси и срећа. Свим 
Модричанима, ма гдје живјели, честитам Дан општи-
не!“

Слађан Јеремић

Одборници на сједници Скупштине општине Модрича 
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Борачка организација општине Модрича
Борци јединствено и организовано

Макета Спомен-обиљежја на мјесту сусрета бораца 
Првог крајишког и Источнобосанског корпуса

Видовдан је кроз историју Модричи отварао видике и 
био путоказ куда ићи и гдје стићи. Он је исписан великим 
словом и обојен у црвено због крви проливене за мир и 
слободу ових простора. За те вриједности човјечанства, Бо-
рачкa организација Модриче је и у последњем Одбрамбе-
но – отаџбинском рату платила велику цијену. Предсједник 
Предсједништва Борачке организације општине Модрича 
и борац ВРС Лука Вукајловић каже да та цијена није и не 
смије бити узалудна: „Имамо бројне активности у току јед-
не године и низ помена како би све оно што нас је пратило 
било заувијек сачувано од заборава, а сваки живот који 
је уграђен у темеље Репбулике Српске био уважаван, по-
штован и трајно сачуван у нашим сјећањима. Све што смо 
планирали у периоду између два Дана наше општине, то 
смо и реализовали. Успјели смо реновирати просторије 
Борачке организације и Спомен – собе, а то је било ван 
наших планских активности. Реализацијом задатака пред-
виђених оперативним плановима Предсједништва, Одбо-
ра породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 
те комисија Скупштине Борачке организације  општине 
Модрича можемо у потпуности бити задовољни. Приори-
тети су нам били побољшање статусног положаја борач-
ких категорија, стамбено збрињавање, пружање стручне 
помоћи у рјешавању свих њихових захтјева, његовање 
слободарских традиција српског народа и обиљежавање 
значајних датума и догађаја, одржавање Спомен – собе 
Борачке организације и изградња Спомен- обиљежја.“

Низ је значајних датума и догађаја везаних за слободар-
ске традиције српског народа које је обиљежила Борачка 
организација општине Модрича. „Највећу пажњу посве-
тили смо програму његовања слободарских традиција 
српског народа и манифестација од републичког значаја. 
Обиљежили смо поносно Дан Републике, па Дан борачке 
организације Републике Српске, Дан страдања српских 
цивила у Сијековцу, манифестација годишњице јасено-
вачких логора из II свјетског рата у Доњој Градини, Дан 
побједе над фашизмом, Дан ВРС, Дан одбране Сарајев-
ско – романијске регије на Сокоцу. Са посебним пијететом 
обиљежили смо годишњицу пробоја Коридора на Дугој 
њиви па Дан погинулих и несталих, Крсну славу БОРС-а, 
Дан ратних војних инвалида. Од регионалног значаја, узе-
ли смо учешће у обиљежавању Дана Липе. Што се тиче 
наше општине, учествовали смо у обиљежавању Дана 
чете Милошевац, на Турниру у малом фудбалу ‚Марко 
Жарић‘  у Дугом Пољу, били смо на обиљежавању Дана 
почетка борби за Модричу,  Дану озренских бригада, Дану 
Требавске бригаде, Дану сусрета бораца Првог батаљона 
Вучијачке бригаде…“

Посебно се посветила пажња Видовданским свечанос-
тима јер се ради о Дану општине и Крсној слави БОРС-а: 
„Mитрoвдaн, свojу Крсну славу, Борачкa организацијa 
Moдирчe зaпoчeлa je у храму Пoкрoвa прeсвeтe Бoгoрo-
дицe у Врaњaку гдje je служен парастос палим борцима у 

Одбрамбено – отаџбинском рату након чега су положени 
вијенци на Спомен - обиљежје на коме су уписана имема 
30 палих борца  са подручја Врaњaкa. У Дoму МЗ Врaњaк 
организовано је свечано ломљење славског колача. Тада 
је предсједник Борачке организације Модриче Милутин 
Врачевић честитао празник борцима, истакавши да су 
борци најзаслужнији за стварање Републике Српске. И 
јесу, јер само из Модриче за Републику Српску животе је 
дало 507 бораца, а крај несрећног рата дочекало је 706 
ратних војних инвалида“, наглашава предсједник Пред-
сједништва Борачке организације у Модричи.

Реализовано је неколико активности на рјешавању стам-
беног питања борачких категорија. “У последње вријеме 
посебну пажњу поклањамо борцима ВРС, јер ова катего-
рија доста сложено живи, већина их је без посла и нису 
стамбено збринути. Општина Модрича је према Одлуци 
Скупштине општине увела допунско право за стамбено 
збрињавање бораца. За стамбено збрињавање демоби-
лисаних бораца прве и других категорија и ратне војне 
инвалиде од шесте до десете категорије, као и породице 
погинулих бораца и ратне војне инвалиде до пете катего-
рије приједлоге су дале мјесне борачке организације на 
основу општинског конкурса за стамбено збрињавање. 
Позитивно мишљење добило је 60 породица, од чега је 
45 бораца, 8 РВИ и 7 ППБ.“

Велика пажња посвећена је и одржавању Спомен – собе 
и спомен обиљежја: “Извршена је реконструкција комплет-
не поставке експоната у Спомен – соби као и уређење 
исте просторије и сале за састанке. Спомен обиљежја по 
мјесним заједницама одржавају мјесне борачке организа-
ције. Желим истаћи да ћемо у сусрет Видовдану у Скуг-
рићу открити Спомен – обиљежје. Ради се о локацији  гдје 
су 26. јуна 1992. године срели се борци Првог крајишког 
и Источнобосанског корпуса у борби за опстанак српског 
народа.“

На крају је послао јасну поруку: „Свима желим да чес-
титам Видовдан и Дан општине Модрича, желим да  га 
обиљежавамо у добром здрављу, срећи, миру и слободи!“ 

Слађан Јеремић

Спомен-плоча на мјесту сусрета бораца Првог 
крајишког и Источнобосанског корпуса
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Удружење пензионера општине Модрича
Удружење у функцији свих чланова

Годишње дружење пензионера
У општини Модрича живи 3.138 пензионера који 

примају пензије преко Филијале Добој, од чега је 
2.406 у Удружењу. Према ријечима Ђорђа Нијемче-
вића, предсједника Удружења пензионера Модрича, 
у наведени број уврштено је и 96 новоучлањених пен-
зионера који примају пензије у Федерацији БиХ и 96 
новоучлањених пензионера који примају пензије из 
Републике Српске: „Организовани смо тако да има-
мо своје органе. Скупштина броји 23, Управни одбор 
7, а Надзорни одбор има 3 члана. Активне су и Коми-
сије у Удружењу. Иначе, Удружење је организовано 
у 14 мјесних огранака. Сва та тијела се бирају сваке 
4 године.“

Удружење модричких пензионера је у периоду из-
међу два Видовдана путем својих органа и секција ра-
дило на реализацији кључних задатака: „Радило се на 
остваривању материјалне и социјалне сигурности 
корисника пензија по основу минулог рада. Даље, 
развијало је солидарност и узајамност у погледу за-
довољења потреба социјално угрожених пензионе-
ра и пензионера инвалида. Пружало је разне видове 
помоћи пензионерима који су чланови Удружења и 
све кроз праћење прописа из законодавне дјелат-
ности ПИО.“

Први пензионер Модриче каже да су имали драго-
цјену подршку једног броја институција: „Остварени 
су неопходни контакти са општином Модрича, са 
Републичким и регионалним удружењем пензионе-
ра Републике Српске, Центром за социјални рад у 
Модричи, Црвеним крстом, Домом здравља, бројним 
апотекама, те Регионалним медицинским центром, 
бањама и љечилиштима. Имали смо повезаност и 
сарадњу са другим асоцијацијама, удружењима на 
нивоу БиХ и удружењима из Србије и Хрватске.“

Удружење пензионера у Модричи имало је низ ак-
тивности између два Видовдана: „Узели смо учешће 
на обиљежавању Дана општине. Учествовали смо 
на Међуопштинском шаховском турниру у Оџаку. 
Организовали смо једнодневни излет у Београд. У 
Ријечанима смо имали манифестацију за Дан пензи-
онера. Посјетили смо Спомен – обиљежје Градина. 
Делегација нашег Удружења је присуствовала све-
чаном отварању Ауто – пута ‚9. јануар‘, а учество-
вали смо и на Шаховском првенству Српске у Бања 
Врућици. И рад Центра за здраво старење је наша 
изузетно значајна активност.“ 

Према подацима ПИО, у Модричи је са старосним 
пензијама 1.595 пензионера. „Инвалидских пензија 
је 361, породичних 230. Дакле, укупно је 2.288 пен-

зионера који примају пензије преко Фонда ПИО РС. 
У Удружењу је просјечно учлањено 74,09 % пензи-
онера, а просјек пензија је 304,82 КМ. Број сталних 
пензионера који имају пензије до 300 КМ је 1.351, 
док је преко 300 КМ њих 1.166. Од оних који пензију 
остварују у Ф БиХ, 103 пензионера имају пензије до 
300, а 101 пензионер већу од 300 марака. Око 20 
пензионера имају пензије између 550 и 650 марака, 
док пет пензионера имају пензије у износу од 700 до 
800 марака. Далеко је важније да је исплата пензија 
од стране Фонда ПИО Републике Српске редовна и 
да по том основу у последњих осам година није било 
кашњења, нити било каквих проблема.“

Захваљујући наведеним приходима, а знатно је 
учешће Општине, Удружење пензионера у Модричи 
у стању је да Програмом утврђене финансијске оба-
везе реализује редовно: „До 30. новембра прошле 
године у 95 случајева за посмртнине исплаћено је 
18.550 марака. За болничка лијечења 153 пензионе-
ра издвојено је 7.830 марака, потрошено је 5.116, 50 
марака за обилазак болесних и одлазак на сахрану 
преминулих наших чланова. На дијализу, хемоте-
рапију и зрачења 40 пензионера утрошено је 3.980 
марака. Ту су и посебне помоћи, а разним видови-
ма помоћи обухваћено је 1.154 пензионера. Имамо 
одличну сарадњу са Општином Модрича, регионал-
ним, међуопштинским и Републичким удружењем 
пензионера.“

Уз разне излете и обиљежавања битних датума, 
овдје се организују шаховски турнири: „Недавно смо 
имали Међуопштински шаховски турнир који је оку-
пио такмичаре из Модриче, Орашја, Оџака и Шам-
ца. Модрича је побиједила, друго је било Орашје, 
а трећи Шамац. Најстарији учесник имао је 79, а 
најмлађи 52 године и ради се о пензионерки.“

Богат програм за Дан општине употпуне и модрич-
ки пензионери: “Имаћемо Дванаести видовдански 
турнир у шаху. На тај начин, активно учествујемо у 
обиљежавању Видовдана, као и свих других праз-
ника, важних за наш град. Очекујемо више такмича-
ра него до сада.“

Честитајући лицима треће доби Дан општине, 
Ђорђе Нијемчевић је пожелио да на достојанствен на-
чин живе своју јесен живота и да им она буде здрава 
и богата. 

Слађан Јеремић

Шаховски турнир пензионера
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Одјељење за финансије
Развој најважнија функција буџета

Борислав Гвозден, начелник Одјељења за финансије
Планирани буџет општине Модрича за 2016. годину 

првобитно је износио 9.018.000 КМ. У току године до-
шло је до ребаланса, чиме је буџет повећан на износ 
од 9.808.600 КМ. Ребалансом буџета планирано је по-
већање прихода за 529.600 КМ. Највеће повећање од 
407.000 КМ је предвиђено код прихода од индиректних 
пореза. На крају године укупно остварени буџет износио 
је 9.894.885 КМ. Буџетски приходи износили су 9.565.103 
КМ, а примици 329.782 КМ.  Захваљујући томе што је ост-
варени буџет већи од ребаланса, као и уштедама на стра-
ни буџетске потрошње остварен је суфицит од 358.366 
КМ. Што се тиче грантова и трансфера они су у 2016. го-
дини износили 383.001 КМ. У поређењу са 2015. годином 
остварени буџет у 2016. години је мањи за 196.186 КМ. 

„Да буџет буде мањи у 2016. у односу на 2015. годи-
ну, довело је то што је у 2015,  захваљујући мултила-
тералној компензацији наплаћено 443.071 КМ, док је у 
2016. изостао значајнији прилив по овом основу и то 
јесте основни разлог за нешто слабији резултат у одно-
су на 2015. Међутим, морамо нагласити да је буџетска 
потрошња усклађена са оствареним приливом буџет-
ских средстава и осигурана буџетска равнотежа, ста-
билан буџет и нормално функционисање свих буџет-
ских корисника. Захваљујући уложеним напорима у 
циљу рационализације буџетске потрошње повећана 
су издвајања у капиталне намјене и реализоване неке 
значајне капиталне инвестиције. Имплементациом 
програма капиталних улагања за 2016. годину уложе-
но је укупно 1.988.991 KM, од чега је учешће општине 
Модрича 496.362, док су остало средства Владе РС и 
кредитна средства те учешће трећег лица. Од значај-
нијих капиталних пројеката који су реализовани у прет-
ходној години су асфалтирање путева, затим пројекат 
реконструкције паркинг простора и саобраћајница са 
одводњом оборинских вода из обухвата Регулационог 
плана Тржница и прва раскрсница са кружним током 
саобраћаја. У складу са оствареним буџетом издвојена 
су средства за стипендирање студената, борачко-инва-
лидску заштиту, физичку културу, побољшање мате-
ријалног положаја социјално угроженог становништ-
ва,“ истакао је Борислав Гвозден, начелник Одјељења 
за финасије. 

Буџет за 2017. годину је планиран у износу од 
9.203.000 КМ, што је повећање од 2,05% у односу на 
планирани буџет за претходну годину. У структури пла-
нираног буџета приходи износе 8.949.000 КМ, од чега 

порески приходи у износу од 6.742.000 КМ, а непорес-
ки  износе 1.942.000 КМ.  Приликом планирања порес-
ких прихода највећа пажња је посвећена приходима по 
основу индиректних пореза јер је то најзначајнији извор 
прихода за општински буџет. Планирани приходи од ин-
директних пореза износе 5.550.000 КМ што је повећање 
у односу на план у 2016. години за 157.000 КМ.

„Морамо нагласити да је у 2016. години дошло до по-
раста прихода по овом основу и да је планирани износ 
премашен. Приходи по основу индиректних пореза су 
достигли износ од 5.810.308 тако да планирани пад за 
ову годину износи 260.308 КМ. Приликом планирања 
буџета за 2017. нисмо планирали приливе по основу 
грантова. Иако из искуства из претходних година сма-
трамо да је реално очекивати приливе по основу гран-
това, одлучили смо да их без потпуно поуздане процје-
не не планирамо. Сматрамо да смо тако дали допринос 
реалном планирању буџета јер постоји неизвјесност у 
погледу прилива по основу грантова“, рекао је Гвоз-
ден и додао да се у 2017. години планирају приливи по 
основу трансфера од виших нивоа власти у износу од 
265.000 КМ у сврху финансирања социјалне заштите, 
те такође нагласио да је прије усвајања буџета одржана 
јавна расправа на којој су грађани могли дати своје пох-
вале, примедбе и сугестије на предложени буџет.

У структури укупно планираног буџета примици за 
нефинансијску имовину износе 204.000 КМ. Планирани 
су и примици по основу наплате датих зајмова од 50.000 
КМ и односе се на раније одобрене стамбене кредите. 
Захтјеви буџетских корисника су усклађени са планира-
ним приходима, законским обавезама општине и прио-
ритетима општине. Када су у питању капиталне инвес-
тиције, води се рачуна да средства за те намјене буду 
реална, остварива и усмерена на неопходне и приори-
тетне инвестиције. За реализацију Програма капиталних 
улагања у 2017. години планирано је 370.000 КМ.

„Када је упитању извршење буџета за прва четри 
мјесеца, можемо констатовати да се планирани прихо-
ди остварују задовољавајућом динамиком. Подбачај  у 
остваривању укупно планираног буџета износи око 2%, 
то сматрамо прихватљивим због чињенице да порез на 
непокретности за текућу годину није доспио у посма-
траном периоду. У структури оствареног буџета, под-
бачај од 9% биљежимо у наплати непореских прихода, 
али очекујемо повећану наплату у наредном периоду,“ 
оптимистичан је начелник Одјељења за финансије. 

Марија Крсмановић

Са Јавне расправе о буџету
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Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и опште послове
Општинска управа у складу са највећим стандардима

Боса Новаковић, начелница Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту и опште послове на додјели 

одликовања породицама погинулих бораца
У другој половини 2016. године у Одјељењу за општу уп-

раву општине Модрича извршена је реорганизација посло-
ва. Дио надлежности које се односе на пријемну канцела-
рију и Центар за информисање грађана пренешен је на 
новоформирано Одјељење за пријемну канцеларију и ин-
формисање. Од тада Одјељење за општу управу носи назив 
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и опште послове 
и у домену свог рада има 22 надлежности. Једна од њих је 
обезбјеђивање највиших стандарда у раду општинске упра-
ве кроз транспарентност и унапређење квалитета услуга за 
све грађане. У том циљу већ седам година проводе се све 
процедуре у складу са цертификатом ЕН ИСО 9001:2008. 
Одржавањем овог цертификата општинска управа је потвр-
дила визију добре управе.

Приоритетни послови Одјељења у периоду од 28. јуна 
2016. до 28. јуна 2017. године односили су се као и ранијих 
година на област борачко-инвалидске заштите. „Општина 
Модрича у сарадњи са Министарством рада и борачко ин-
валидске заштите РС је до сада збринула све породице 
погинулих бораца и ратне војне инвалиде од I до IV ка-
тегорије према коначној и допуњеној Ранг листи за стам-
бено незбринуте породице.  Модрича је прва општина у 
Републици Српској која је омогућила право власништва 
на 94 стамбене јединице за ове категорије. Такође, општи-
на Модрича је међу првим донијела Одлуку о допунским 
правима бораца, породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида 2005. године којом је утврђено, право на 
уџбенике, превоз ђака, екскурзије, увођење воде и струје, 
једнократне новчане помоћи за болничко и бањско лије-
чење, сахране, плаћање станарине, издавање грађевин-
ске дозволе и стамбено збрињавање. У складу са овом 
Одлуком из општинског буџета сваке године за наведена 
права се издвоји до 160.000 КМ,“ подсјетила је Боса Нова-
ковић, начелница Одјељења за борачко-инвалидску зашти-
ту и опште послове.

Општина Модрича   посебну пажњу поклања школо-
вању дјеце из категорија ППБ и РВИ.   На почетку нове 
школске године организован је пријем на којем су уруче-
на новчана средства ученицима основних и средњих шко-
ла за школску 2016/2017. годину у износу од по 100 КМ за 
набавку уџбеника. Дјеца из категорије ППБ и РВИ  имају 
право на исплату за уџбенике, накнаду за превоз, ђачке 
екскурзије, студентске стипендије и студентске екскур-
зије. Право на накнаду за уџбенике остварују  дјеца   ППБ 
и РВИ од I – IV категорије инвалидности   која похађају 
основну и средњу школу, као и дјеца ратних војних ин-
валида од V – X категорије који имају троје и више дјеце.  
Право на набавку уџбеника имају студенти дјеца ППБ у из-

носу од 200 КМ. Ово право остварује 26 студента која имају 
и право на студентску стипендију у износу од 100 КМ и сту-
дентску екскурзију од 400 КМ. 

Одлуком о допунским правима утврђена су одређена 
права за борце ВРС тако да је преко мјесних борачких ор-
ганизација реализован пројекат стамбеног збрињавања. На 
овај начин из општинског буџета је издвојено 40.000 КМ за 
60 породица од којих је 45 бораца, 8 РВИ и 7 ППБ.

У 2016. години и до половине 2017. године Влада РС је 
преко Завода за запошљавање расписала Јавне позиве 
за запошљавање и самозапошљавање ППБ, РВИ и демо-
билисаних бораца у којем је поред предузећа, неколико 
општинских јавних установа и општина поднијелa захтјев за 
запошљавање. Запослено је 10 дјеце ППБ, 1 РВИ и 4 демоби-
лисана борца, док рјешавање захтјева из 2017. године није 
завршено. 

Кроз пројекат бањске рехабилитације РВИ и чланова 
ППБ из општине Модрича упућено је 13 лица у бању, а од 
2006. године ово право је користило 138 лица, од чега 73 
РВИ и 65 чланова ППБ. Настављени су пријеми представ-
ника борачких организација поводом Дана општине, но-
вогодишњих и божићних празника и добра сарадња са 
удружењима и организацијама проистеклим из протеклог 
одбрамбено-отаџбинског рата.

У области цивилне заштите обаваљају се сви послови 
и задаци у складу са плановима заштите и спасавања од 
снијежних падавина, поплава и пожара на отвореном прос-
тору. У посматраном периоду на подручју општине уклоње-
но је 519 комада неексплодираних убојитих средстава и 
разне муниције и деминирано 24768 m2 површине као и из-
вршене претраге терена на 42700 m2. Посредством службе 
Цивилне заштите реализован је пројекат инсталисања ау-
томатске хидролошке станице на локалитету Старог моста 
чиме је општина Модрича  укључена у аутоматско праћење 
водостаја ријеке Босне у оквиру Републичког хидрометео-
ролошког завода Републике Српске.   

У надлежности Одјељење је и пружање информација 
средствима јавног информисања и новинарима дописни-
цима који извјештавају о догађајима са подручја Модриче. 
Информације су доступне грађанима преко Радија и теле-
визије, односно електронских и штампаних медија, а на 
званичној веб страници општине Модрича објављено је 156 
текстова и обавјештења те регистровано 123935 посјета чи-
талаца. „У општинској управи посвећујемо посебну пажњу 
транспарентности рада свих општинских служби и благо-
временом информисању грађана. Један од начина је и 
припрема Видовданског годишњака чији 14. број излази 
поводом  Дана општине,“ додала је начелница Боса Нова-
ковић и честитала свим грађанима Видовдан, Дан општине. 

Сања Самарџић-Марјановић

Деминери – све више за грађане безбједних површина
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Представљање привредних потенцијала општине
У другој половини 2016. и првој половини 2017. године у  

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности наставље-
не су континуиране активности које за циљ имају бржи 
привредни развој. У том правцу израђена је и на Шестој 
редовној сједници Скупштине општине усвојена Стратегија 
интегрисаног развоја општине Модрича за период од 2017. 
до 2026. године коју је израдио Развојни тим општине у ок-
виру Пројекта локалног интегрисаног развоја који је финан-
сирао УНДП. Изради овог документа претходила су обимна 
истраживања у области привреде, пољопривреде, друштве-
ног сектора и заштите животне средине, на основу чега су 
утврђени стратешки фокуси и визија развоја општине. Из 
визије и стратешких фокуса произашла су три стратешка 
циља, који изражавају крајње резултате који се намјеравају 
постићи до краја планираног периода на пољу економског 
и друштвеног развоја и развоја заштите животне средине.

За Видовдански годишњак начелница Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Аленка Иловчевић је 
истакла: „За реализацију плана економског развоја дефи-
нисано је 69 пројеката и мјера груписаних у 11 програма, 
у чију реализацију би у наредних пет година требало уло-
жити 13.177.551 КМ, док је за реализацију 40 пројеката и 
мјера из плана друштвеног развоја планирано уложити 
4.277.000 КМ. За остварење плана заштите животне сре-
дине дефинисана су 32 пројекта и мјере кроз седам про-
грама, гдје су укупно очекивана улагања у периоду од пет 
година 20.832.829 КМ.“ 

Стратегија интегрисаног развоја општине Модрича тре-
ба да омогући напредак наше локалне заједнице према 
зацртаним развојним циљевима. Резултате очекујемо по-
готово у сфери повлачења бесповратних средстава из 
страних и домаћих извора финансирања кроз пројектне 
линије намијењене за развој привреде и пољопривреде. 
Иако је прошло свега пар мјесеци од усвајања стратегије, 
иста већ пружа резултате. Одјељење за привреду је кроз 
пуну консултантску помоћ при изради пројектне апликације, 
већ обезбиједило једном нашем привреднику бесповратна 
средства за проширење производног капацитета у износу 
од 102.960 КМ кроз пројекат Локални интегрисани развој 
којег проводи УНДП. У току је и јавни позив за додјелу 
бесповратних пакета садног материјала и опреме за поди-
зање засада трешње, јагоде и љешњака који ће бити на-

мијењени заинтересованим пољопривредним произвођа-
чима.

У интересу представљања модричке привреде и њених 
ресурса иностраном тржишту и потенцијалним партнери-
ма, општина Модрича је као један од организатора дала 
пуну подршку одржавању Округлог стола на тему Прив-
редни потенцијал регије. Скуп је одржан у марту 2017. го-
дине у просторијама Предузећа „Крушик“ у сарадњи са 
Представништвом њемачке привреде у БиХ и Удружењем 
„Wirtschaftsverein BiH“. Ово удружење је формирано 2007. 
године ради унапређења њемачко - босанскохерцеговач-
ких привредних односа. „Виртшафтсверин“  БиХ своје чла-
нове подржава прије свега кроз умрежавање, те размјену 
информација и искустава, а све то како би препознали при-
лике за пројекте и пословне могућности за остваривање 
сарадње те како би избјегли или смањили ризике приликом 
пословања. Удружење тренутно броји више од 140 чланова 
међу којима су Независни биро за развој и предузећа Ор-
намент, Крушик и Mарквеј из Модриче. Округлом столу су 
присуствовали и привредници са подручја Брчког, Добоја, 
Вукосавља, Прњавора и Градачца.

Пољопривреди, као грани привреде од које искључиво 
живи велики број становника општине Модрича, у посматра-
ном периоду посвећена је посебна пажња. Организован је 
читав низ едукација, стручних предавања, и зимских шко-
ла за фармере, воћаре и повртларе. Предузете су бројне 
активности на подстицању пољопривредне производње и 
пружања помоћи произвођачима у остваривању општин-
ских и републичких подстицаја. Начелница Иловчевић је 
појаснила: „У 2016. години исплаћени су   подстицаји у из-
носу од 68.506 КМ, а у буџету за текућу годину на име суб-
венција за подстицај развоја пољопривреде планирано је 
укупно 125.000 КМ. Организован је и већи број стручних 
предавања за пољопривреднике из области пластенич-
ке производње што је резултирало тиме да данас имамо 
значајан број пољопривредника који производе поврће 
у пластеницима. Крајем 2016. године из донаторских 
средстава у сарадњи са Омладинским комуникативним 
центром (ОКЦ) Бања Лука одобрено је 19 пластеника са 
пратећом опремом (системом за наводњавање, расадом, 
сручном помоћи) површине  по 100 m2.  Тенденција је да 
имамо све више произвођача, а према процјенама данас 
имамо око 16.500 m2 под пластеницима, док су те површи-
не прије десет година биле на нивоу 1.500 m2.“

Развој пластеничке производње

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Са новим стратешким циљевима ка бржем развоју 

Припремила: Сања Самарџић Марјановић
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Из производног програма Предузетничког центра „Јабучик“
Уз подршку средстава ЕУ и Инвестиционо-развојне бан-

ке РС реконструисани су војни објекти и формиран Преду-
зетнички центар „Јабучик“. Инсталисана је опрема за пре-
раду воћа и поврћа те набављена сушара за сушење воћа и 
љековитог биља капацитета 1 тона / 24 сата као и хладњача 
капацитета 40 т. Убрзо након пуштања овог погона у рад на 
тржишту су се нашли производи из Јабучика: пекмези, џе-
мови, салате, ајвар и суве  шљиве. Обезбијеђена је и опре-
ма за производњу сокова и сирупа како би се проширила 
понуда производа, али и  кооперантска мрежа кроз субвен-
ционисање садница малине, купине и јагоде. Реализацијом 
овог пројекта становништву које се бави пољопривредном 
производњом се омогућава пласман уз повећање прихода.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности дало је 
пуну подршку и Центру за промоцију европских вриједно-
сти  Еуроплус из Добоја за реализацију пројекта Образо-
вањем до запошљавања. Пројекат се проводи у трајању од 
двије године са циљем јачања капацитета за преквалифи-
кацију одраслих и њихово запошљавање. Пројекат финан-
сира Европска унија. „Ово је наставак сарадње са органи-
зацијом  Еуроплус. Раније смо заједно радили на изради 
Стратегије за образовање одраслих, а ово је један вид 
њене реализације. Идеја је да кроз реализацију пројекта 
омогућимо обучавање особа из тешко запошљивих ка-
тегорија. Област на коју ћемо се фокусирати, на пријед-
лог локалног савјетодавног тијела, је обућарски сектор. 
Пројектом је планирана обука за израду горњих дијелова 
обуће у предузећу „Комо“. Након завршене обуке канди-
дати који се добро покажу биће запослени у наведеном 
предузећу,“ истакла је Аленка Иловчевић.  

У периоду између два Видовдана Одјељење за привре-
ду и друштвене дјелатности покренуло је, учествовало и 
подржало значајан број активности у области образовања, 
културе, спорта и друштвених дјелатности. „Једна од стал-
них активности је провођење конкурса за стипендирање 
студената из општинског буџета за шта сваке године ис-
плаћујемо око 200.000 КМ. Подржавамо и бројне актив-
ности у којима су обухваћена дјеца предшколског узрас-
та, као што су Дјечија недјеља и Дјечија Нова година, а ту 
су и активности у Дневном центру за дјецу са посебним 
потребама. У сарадњи са Омладинском парламентом и  
Омладинском банком реализовано је преко 110 пројека-
та,“ напомињу у Одјељењу.

Имајући у виду улогу и значај локалне заједнице у креи-
рању уписне политике у средњим школама, Одјељење  се 
интезивно укључило у израду Плана уписа ученика у први 
разред средње школе. У сарадњи са привредним субјек-
тима и Заводом за запошљавање дошло се до закључка 

да је  неопходно ускладити уписну политику са потребама 
тржишта рада и плановима Стратегије развоја општине 
Модрича. За школску 2017/2018. годину одобрен је упис у: 
гимназија - општи и друштвено - језички смјер, техничар за 
мехатронику и рачунарство те електеотехничар механичар, 
пољопривредни техничар и цвјећар – вртлар те грађевин-
ски  техничар, зидар и тесар – полагач облога. За поменуте 
кадрове обезбијеђена је  стручна пракса као и могућност 
запослења након завршетка школовања.  

Значајна пажња посвећена је пензионерима општине 
Модрича. За рад локалног удружења годишње се из буџета 
издваја 40.000 КМ на име различитих видова помоћи чла-
новима, организације годишњег излета пензионера у СРЦ 
Ријечане, одржавање Шаховског првенства  и сарадње са 
другим удружењима у БиХ, Србији и Хрватској. Посебан 
сегмент је развој Центра за здраво старење, који данас 
окупља око 120 чланова окупљених у неколико секција.

„На крају желимо да истакнемо пројекат који заслужује 
посебну пажњу, а то је изградња новог вртића и кафе 
сластичарне. Уз велику помоћ Бранка Видића који живи 
и ради у Швајцарској успостављени су добри односи са 
швајцарском Фондацијом Обервалис – за дјецу нашег 
свијета. Они су 2015. године донирали средства за из-
градњу Дневног центра за дјецу са посебним потреба-
ма.  Након успјешног окончања овог пројекта руковод-
ство Фондације се одлучило на још једну донацију и то 
изградњу Дјечијег вртића са инклузивним програмом. 
Такође су финансирали и изградњу кафе-сластичарне 
вођени заједничком идејом да се у њој врши раднооку-
пациона терапија за омладину која је ометена у развоју. 
Комплетна инвестиција је на парцели од 4.395 m2 однос-
но око 1.600 m2  корисне површине гдје су саграђена три 
независна објекта. Сви објекти су прилагођени дјеци и 
младима са посебним потребама. У вртићу ће бити за-
ступљено пет група са инклузивним програмом за дјецу 
предшколског узраста чиме ће се смањити листа чекања 
у постојећем вртићу. Са дјецом школског узраста ће ра-
дити стручна лица у Дневном центру, а младе особе са 
посебним потребама ће имати прилику да учествују у рад-
ноокупационој терапији у оквиру рада кафе – посласти-
чарнице,“ истакла је начелница.

„Са радошћу због успјешне реализације започетих 
пројеката, али и планова за нове стратешке циљеве које 
намјеравамо да остваримо у будућности свим својим суг-
рађанима честитам Видовдан – Дан општине Модрича,“ 
додала је на крају разговора наченица Одјељења за прив-
реду и друштвене дјелатности Аленка Иловчевић. 

Макета новог обданишта

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Са новим стратешким циљевима ка бржем развоју 

Припремила: Сања Самарџић Марјановић
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Јован Мишић, начелник Одјељења за просторно 
уређење, стамбено – комуналне послове и екологију

У периоду између два Видовдана на подручју општи-
не Модрича радило се тако да су предвиђени инфра-
структурни пројекти реализовани, средства пласирана 
на одговоран начин, а трошкови оправдани и докумен-
товани. Према ријечима Јована Мишића, начелника 
Одјељења за просторно уређење, стамбено – кому-
налне послове и екологију, реализовани су сви пред-
виђени пројекти у 2016. години и јасно прецизирани 
подухвати у овој години. „У мјесним заједницама 
општине Модрича асфалтирани су путеви и улице 
укупне вриједности 474.520,79 марака“, на скроман 
начин започео је разговор  Јован Мишић.

Ипак, највреднији је капитални пројекат рекон-
струкције паркинг простора: „Да, ради се о значајном 
пројекту. Он се односи и на асфалтирање саобраћај-
ница са одводњом оборинских вода из обухвата Ре-
гулационог плана ‚Тржница‘. Реконструкција и оп-
ремање финансирани су из кредитних средстава од 
стране Владе Републике Српске по веома повољним 
условима у укупном износу од 458.308,38 марака. 
Од каквог је значаја, говоре нам сами грађани, прије 
свих они који живе у непосредној близини, као и 
власници пословних простора на том подручју. Сада 
је све лијепо, чисто и умивено. Дакле, нема више лок-
ви, блата, прашине. Радови су се односили на 10.000 
квадратних метара простора. На тај начин ријешили 
смо проблем плављења овог дијела града, а сада 
имамо и довољан број паркинг мјеста. Задовољство 
је присутно код свих.“ 

Модрича је у прошлој години добила прву, а у су-
срет Видовдану добиће и другу раскрсницу са круж-
ним током саобраћаја: „Прошле године изградили 
смо прву раскрсницу са кружним током саобраћаја 
у нашој општини, на укрштању улица Гаврила Прин-
ципа, Војводе Степе и Берлинске. Вриједност радова 
била је 74.673,77 марака, а средства су издвојена из 
општинског буџета. Ове године ћемо поклонити уз 

Дан општине нашим суграђанима, а њих то и следује, 
још једну раскрсницу са кружним током саобраћаја. 
Та раскрсница је на укрштању улица Гаврила Прин-
ципа и Доситеја Обрадовића. Укупан пречник раскрс-
нице је 30 метара, ширина саобраћајнице је 7 метара, 
ширина прелазне траке је 1,5 м, а пречник зеленог 
острва је 13 метара. Дужи низ година, та раскрсница 
била је већи саобраћајни проблем који сада рјеша-
вамо. За то рјешење издвојићемо 90.173 КМ. Онда 
нам остаје питање раскрснице код Пелесића, а она 
изискује и друга, сложенија рјешења. Ради се о ма-
гистралном путу.“

И насеље Чворкуша ослободило се сталних невоља 
плављења улица, дворишта па и стамбених и пословних 
простора: „Ријешен је проблем сталног плављења у 
улицама Солунских бораца и Хајдук Вељка. У насељу 
Чворкуша изграђена је препумпна станица са кана-
лизацијом за одводњу оборинских вода. Вриједност 
ових радова износила је 245.075,17 КМ.“

Радило се доста и успјешно и на санацији путне мре-
же: „Извршена је санација локалних путева према 
Дугој њиви из праваца Скугрић, Ријечани, Врањак 
и Копривна. Све то је урађено из средстава кредита 
који је општина Модрича добила од Владе Републике 
Српске, као вид помоћи за санацију штета од попла-
ва. Вриједност санираних радова је 399.856,12 мара-
ка.“ 

У Модричи су у току радови на реконструкцији и до-
градњи зелене пијаце вриједни око 300 хиљада мара-
ка: „Пијаца је у власништву предузећа ‚Комуналац‘, 
али свака инвестиција је за поздравити ако је у функ-
цији општине  Модрича и њених грађана, а пијаца 
свакако јесте и то и оних из града и са села једнако.  
Најважније је да ће  град добити савремени објекат 
комуналне намјене који ће обрадовати и продавце и 
купце. Стара зелена пијаца саграђена је прије 60 го-
дина и од тада до сада на њеној модернизацији мало 
тога је урађено. Површина нове зелене пијаце биће 
2.600 квадратних метара, од чега ће 800 бити нат-
кривено, а затворени простор биће на 110 квадратних 
метара гдје ће бити простор за продају млијечних и 
месних производа, а предвиђене су и просторије за 
инспекцију, управу пијаце и тоалет. 

Уређен паркинг простор

   Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију
За урбанију, здравију и љепшу општину

        Припремио: Слађан Јеремић
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Макета друге кружне раскрснице у Модричи
Нова зелена пијаца биће мали економски центар 

у овом граду. Биће више уведено реда на пијаци, 
биће чистија, здравија и функционалнија. Нећемо 
имати прашине, блата, одлагања производа на не-
хигијенском простору. Пијаца ће редовно да се чис-
ти и пере, имаће добру одводњу, нов кров, уређене 
тезге, укратко -   све ће бити ново, чисто, савремено 
и функционално.“

Наша локална заједница била је активна и на от-
клањању посљедица поплава из маја 2014. године. 
Тим поводом, одржана је ванредна сједница Скупшти-
не општине на којој је усвојен извјештај о поплавама 
у мају 2014. године са елаборатом о процијењеним 
штетама: „Укупна штета узрокована поплавом и 
клизиштима износи 26.298.110 КМ, од чега је штета 
у личној својини физичких лица 15.080.696 КМ, док 
је штета правних лица 11.217.413 марака. Штета на 
инфраструктури општине Модрича износи 3.310.974 
КМ, од чега је штета на путевима и мостовима 
2.592.974 КМ, а штета на насипима 718.000, штета 
на грађевинским објектима у приватној својини из-
носи 6.242.904 КМ. Наведена штета се односи на 
730 приватних стамбених објеката и 885 помоћних 
објеката у домаћинствима.  Треба рећи да је штета 
у пољопривреди процијењена на близу 4 милиона 
марака: штета на пољопривредном земљишту на-
стала од клизишта, одношења ораничног слоја и 
наношења камена, шљунка и разног отпада износи 
183.793 КМ. На дугогодишњим засадима штета је 
267.806 марака, а на сточном фонду 191.028 мара-
ка, док је штета на текућој пољопривредној произ-
водњи код физичких лица 3.350.491 КМ. Индирект-
на штета коју је исказала општина Модрича је 1,5 
милиона марака и урађена је на бази умањења мје-
сечног прихода у првој половини јуна мјесеца 2014, 
у односу на приходе из јуна мјесеца 2015. године.“  

Окренувши се будућности, Одељење за простор-
но уређење, стамбено – комуналне послове и еко-
логију припремило је низ планова и активности које 
ће бити реализоване до наредног Видовдана: „Сред-
ствима општине, али и Владе РС и самих грађана 

планира се много тога урадити. Услиједиће асфал-
тирање пута Ботајичка ријека па дијела три улице 
у Добрињи, пута Курјакуша у Дугом Пољу те пута 
према гробљу Пепиште и пута Маџаревац. Чека 
нас и асфалтирање путева Јелик у Крчевљанима, 
за Ђуриће у Скугрићу, Куновац у Толиси. Асфалти-
раћемо и дијелове улице Живојина Мишића као и 
дијелове улица Десанка Максимовић, Козарачка и 
Доситеја Обрадовића. Исто тако, радиће се израда 
артерског бунара у Брезику у Скугрићу, али и буна-
ра у Полоју. Могу најавити и изградњу ограде око 
игралишта у Таревцима, па набавку материјала за 
реконструкцију старе школе у Дугом Пољу, али и из-
градњу дијела главног колектора нове кишне кана-
лизационе мреже у општини Модрича. Очекују нас 
санација локалних путева у Ботајици, санација кро-
ва на Дому мјесне заједнице у Врањаку и у Горњим 
Кладарима као и Стевановића пута и спортског по-
лигона код Основне школе у МЗ Врањак 1. Доћи ће 
и до реконструкције крова објекта школе у Ријеча-
нима, Дома у Ждребану и адаптација Дома културе 
у Милошевцу.“

Воде се бројне активности на одржавању зелених 
површина. Здрава животна средина потребна је сви-
ма: „У периоду између два Дана општине урађено 
је много на том плану. Озелењене су значајне повр-
шине и засадили дрвореде. Чиста и лијепа Модрича 
је интерес свих нас. Организоване су двије акције 
чишћења и уређења корита ријеке Босне.“

Господин Мишић је на крају свим онима који желе 
напреднију, успјешнију, здравију и љепшу општи-
ну Модричу честитао празник и пожелио им много 
среће и успјеха: „Видовдан је празник над празни-
цима. Увијек је у историји Модрича била чврсто 
везана за видовдански завјет слободе и поноса. 
Свим грађанима општине честитам овај празник. 
Да им Дан општине донесе добро здравље, успјех 
и срећу. Заједничким залагањем учинићемо да нам 
наша општина буде све љепша и напреднија и да 
сви сваки наредни празник дочекујемо све  задо-
вољнији и задовољнији!“

Нова пијаца у изградњи 

   Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију
За урбанију, здравију и љепшу општину

        Припремио: Слађан Јеремић
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Одјељење Комуналне полиције
За здравију и љепшу животну средину

Бранислав Ђурић, начелник Одјељења Комуналне полиције
Одлуком начелника општине Модрича о измјенама и 

допунама Одлуке о оснивању општинске управе општи-
не Модрича на почетку ове године дошло је до промје-
не назива и реорганизације појединих одјељења. Од 1. 
јануара  у општинској управи према тој систематизацији 
почело је са радом ново одјељење, Одјељење кому-
налне полиције. Прије оснивања Одјељења комунална 
полиција функционисала је у склопу Одјељења за прос-
торно уређење, стамбено комуналне послове и еколо-
гију. У надлежности новог Одјељења је вршење кому-
нално-инспекцијског надзора над примјеном одредаба 
Закона о комуналној полицији и закона којима се уређују 
питања у вези са поступањем полиције, Закона о општем 
управном поступку и других прописа гдје је одређена 
надлежност полиције. Ово одјељење врши надзор над 
примјеном прописа којима се уређује: пружање комунал-
них услуга, одржавање и коришћење јавних саобраћај-
них површина у насељу, јавних површина и дрвореда, 
објеката за снабдијевање насеља и становништва водом 
за пиће, јавне водне мреже, јавне канализационе мре-
же, објеката за депоновање отпадака и врши контролу 
над одвожењем, уништавањем и прерадом отпадака, 
жељезничких и аутобуских станица и стајалишта, тржни-
це, сточних и других пијаца, јавних простора за парки-
рање, вршење димњачарске дјелатности, угоститељске 
дјелатности, одржавање јавне расвјете у насељеним 
мјестима, постављање натписа и реклама, обиљежавање 
улица, постављање контејнера и друге послове у складу 
са прописима којима је одређена надлежност полиције.

Оно на чему се такође ради у Одјељењу комуналне 
полиције су приреме за допуну и измјену Одлуке о ко-
муналном реду. Проблем представља наплата одвоза 
смећа па се ради на проналажењу квалитетнијег решења 
како наплате, тако и одвоза смећа.  „Отпад се тренутно 
одвози у Добој што нема економске оправданости, па 
ћемо у сарадњи са Комуналним предузећем покушати 
наћи адекватно решење како би се овај проблем што 
прије ријешио. Такође ћемо вршити и појачану контро-
лу одлагања отпада од стране грађана, како би наш 
град био чистији и уређенији,“ рекао је Ђурић. 

За првих пет мјесеци рада Одјељења комуналне поли-
ције проведене су двије акција уклањања паса луталица. 
Уклањањем ових животиња са улица Модриче враћа се 
сигурност и љепша слика града. „У ранијем периоду на 
улицама Модриче било је много паса луталица. У акцији 

која је проведена 18. маја ухваћено је 20 напуштених 
животиња, а 1. јуна била је друга акција и тада смо ухва-
тили још 9 паса луталица. Све животње су смјештене у 
азил „Јава“  у Прњавору. Од 3. маја ове године са њима 
имамо потписан уговор о хватању и хуманом збриња-
вању напуштених животиња. Пси луталице најчешће 
се појављују уз саобраћајнице на прилазу граду, због 
чега сумњамо да животиње довозе и пуштају људи са 
села, као и лица из сусједних општина. Међутим, имамо 
одличну сарадњу са Полицијском станицом Модрича и 
Центром јавне безбједности Добој и модричка Кому-
нална полиција ће, уз подршку грађана, радити на от-
кривању и санкционисању несавјесних власника паса, 
као и лица која ове животиње остављају  на  улицама   
Модриче.  Санкција неће бити  поштеђени ни они који  
улицама непрописно шетају љубимце. За смјештај јед-
ног пса у азил за псе из буџета Модриче ове године 
издваја се 100 КМ, без пореза на додату вриједност. То 
су значајна средства која би се могла усмјерити у знат-
но корисније ствари, али желимо и морамо ријешити 
проблем паса луталица. У наредном периоду организо-
ваћемо још двије акције уклањања паса луталица са 
наших улица“, рекао је начелник Одјељења комуналне 
полиције Бранислав Ђурић.

У сарадњи са Одјељењем за просторно уређење, 
стамбено комуналне послове  и екологију у плану је  и 
успостављање паркинг сервиса на јавном паркингу који 
је изграђен током прошле године у оквиру уређења 
простора „Тржница“, као и на паркингу који се налази на 
Тргу др Милан Јелић. „У плану је да се ови јавни пар-
кинзи опреме одговарајућим aпаратима за наплату 
паркинга, а грађани ће након успоставе паркинг сер-
виса моћи поред дневне паркинг карте да купе и мје-
сечну и годишњу паркинг карту. Након успостављања 
паркинг сервиса на ова два јавна паркинга и на другим 
паркинг просторима успоставићемо паркинг сервисе 
за наплату. У наредном периоду такође ћемо радити и 
на измјени расвјете у граду. Планирамо да постојећа 
расвјетна тијела замијенимо лед расвјетним тијелима. 
За овај пројекат потребно је око 250.000 КМ“ , истакао 
је Ђурић.

Поред планираних активности за ову годину Одјељење 
комуналне полиције радиће и на својим редовним актив-
ностима као што су одржавање зелених површина и дру-
гих површина које су од утицаја на изглед и уређеност 
града, затим одржавање канализационе мреже, те при-
премама за зимско одржавање путева. 

Марија Крсмановић

Модрича ноћу – још квалитетнија улична расвјета
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Одјељење за пријемну канцаларију и информисање
Брза и квалитетна услуга и информација

Центар за информисање у служби грађана
Одјељење за пријемну канцеларију и информи-

сање је ново Одјељење које је основано на основу 
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 
Општинске управе Модрича, а коју доноси начелник 
општине Модрича. Одјељење је почело са радом 
1. јануара 2017. године, а до тада је било у саставу  
Одјељења опште управе. Надлежности Одјељења 
за пријемну канцеларију и информисање су бројне и 
углавном се односе на задовољавање потреба грађа-
на и остваривање њихових права по различитим ос-
новама. У оквиру Одјељења ради Центар за инфор-
мисање, Матична канцеларија и Шалтер сала који 
представљају централно мјесто на које се грађани 
обраћају општинској администрацији ради добијања 
информација, подношења захтјева за остваривање 
права и извршавање обавеза у управном поступку, 
ради издавања извода и увјерења из јавних региста-
ра, овјере потписа, преписа и рукописа, попуњавања 
радних књижица, преузимање ријешених предмета, 
образаца, пуномоћи, уговора и изјава.  

„Све послове из наше надлежности трудимо се 
да обављамо што професионалније и ефикасније, 
како би услуге које пружамо биле брзе и квали-
тетне. Желимо да сви грађани који користе услуге 
нашег Центра за информисање, Шалтер сале и Ма-
тичне канцеларије буду задовољни квалитетом и 
брзином пружених услуга и информација. Како је 
шалтер сала основно мјесто за остваривање права 
и потреба грађана основни циљ нам и јесте да задр-
жимо квалитет и висок ниво пружања наших услу-
га, а свакако ћемо и у наредном периоду радити на 
унапређењу рада. Сва физичка и правна лица имају 
право да захтјевају приступ веома широком броју  
информација којима располаже општина Модрича. 
Како би грађани могли знати које су то све инфор-
мације које пружамо, раније је израђен и Индекс 
регистар информација а који је доступан у шалтер 
Сали општине“, истакла је Снежана Бабић, начелник 
Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.

У првих пет мјесеци ове године, колико ради 
Одјељење за пријемну канцеларију и информисање, 
у Шалтер сали запримљено је укупно 4340 разних 
захтјева. Дио тих захтјева је ријешен, а дио захтјева 

се налази у поступку рјешавања. Извршено је укупно 
11.436 овјера, од чега 10.800 у Шалтер сали у Модричи 
и 636 овјера у мјесним канцеларијама. У истом вре-
менском периоду издато је укупно 3456 извода, увје-
рења и потврда, од чега је 2245 извода, увјерења и 
потврда издато у Шалтер сали у Модричи, а преоста-
лих 1211 у мјесним канцеларијама у Дугом Пољу, Мило-
шевцу, Врањаку и Скугрићу. Матичне базе података у 
мјесним канцеларијама у ове четири мјесне заједни-
це повезане су са базом у модричкој Шалтер сали, а 
на овај начин су све мјесне канцеларије повезане са 
Централном базом података коју води Министарство 
управе и локалне самоуправе Републике Српске, па 
је грађанима већ дуже вријеме омогућено да изво-
де из матичних књига и увјерења могу добити како 
у Шалтер сали тако и у свим мјесним канцеларијама 
ма гдје да су уписани у матичне књиге у Републици 
Српској. 

„Како би изашли у сусрет грађанима и достигли 
још већи ниво професионалне и брзе услуге и већи 
степен задовољства грађана, Шалтер сала два дана 
седмично, сриједом и петком има продужено радно 
вријеме од сат времена. Грађани тим данима могу 
остварити све услуге матичара, пријем захтјева, 
овјере потписа, преписа и рукописа, преузимање 
ријешених предмета, односно све оно што је у нашој 
надлежности у периоду од 7 до 16 часова. Знамо да 
многи грађани нису у могућности да у току радног 
времена, односно до 15 часова остваре своје оба-
везе и потребе, па им је то омогућено током ова два 
дана седмично,“ истиче начелница. 

У Одјељењу за пријемну канцеларију и информи-
сање, тачније у Шалтер сали налазе се и бројни леци 
и брошуре које израђује општина Модрича, а путем 
којих се грађани могу информисати о бројним ства-
рима. Сваки примјерак је бесплатан. Одјељење за 
пријемну канцеларију и информисање на иницијати-
ву надлежних одјељења, а у складу са законом врши 
припрему и ажурирање тих брошура, као и захтјева 
и образаца. Грађани се такође могу информисати и 
путем огласне табле општине на којој се редовно по-
стављају сви актуелни позиви за грађане, разни кон-
курси и обавјештења.

Марија Крсмановић

Пријемна канцаларија - брза и квалитетна услуга
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Младен Крекић, четврти пут изабран за начелника општине
Избори су увијек прилика да се провјере вриједности из-

борних програма и кандидата који су њихови носиоци. То је 
јединствена прилика да се оцијени шта је до тада и како је и 
колико ко радио, да се процијене планови за наредни пери-
од и квалитет и стручност кадрова који стоје иза њих, да се 
исправе дотадашње грешке и пропусти, да се да још једна 
прилика провјереним и доказаним кадровима, али да се да 
и шанса онима који тек долазе и обећавају својим знањем 
и радном енергијом. Све то излази пред лице грађана на 
њихову дефинитивну оцјену и избор. Изборна кампања је 
била изузетно динамична и драматична. Одржан је цијели 
низ предизборних скупова, нуђени програми и представља-
ни кандидати, поштанска сандучад била препуна изборних 
обећања, улице облијепљене сликама кандидата, средства 
информисања нас бомбардовала изјавама лидера и канди-
дата. Можда је у жару политичке борбе било и мањих ексце-
са, али не толико да би довели у питање објективност и ре-
гуларност избора.   

За начелника општине надметала су се два кандидата 
Младен Крекић из СНСД и Стево Јоксимовић из Савеза 
за промјене. Било је оштрих оцјена и конкретних обећања, 
али без омаловажавања и увреда ни са једне ни са друге 
стране. То је било надметање два кандидата који су били 
достојни противници један другом.  Повјерење грађана је 
добио Младен Крекић – четврти пут. Мало је начелника ло-
калних заједница у Босни и Херцеговини који су повјерење 
грађана добијали четири пута. Толико повјерење треба за-
служити изузетним резултатима, сталном комуникацијом са 
грађанима и моралним ауторитетом. „Тешко сам се одлучио 
да се кандидујем четврти пут, ово је изузетно напоран по-
сао и одговорна дужност, велика су очекивања, а реалне 
могућности ограничавајуће, али воља чланства моје пар-
тије ме обавезивала. Изборна кампања је била изузетно 
динамична и напорна. Захваљујем се свима онима који су 
учествовали у организацији избора и изборној кампањи и, 
наравно, свима онима који су указали повјерење Савезу 
независних социјалдемократа и мени лично. Морам се зах-
валити и другом кандидату на изузетно коректном односу. 
Но, избори су били и прошли, а пред нама су крупне оба-
везе да реализујемо предизборне програме и обећања. 
То не смије остати празно слово на папиру, већ се мора 
претворити у конкретна дјела. Људи нас неће цијенити по 
обећањима већ по дјелима, а треба људима погледати у 
очи,“ рекао је господин Крекић непосредно након избора. 
Резултати гласања за начелника општине Модрича:  

1. Младен Крекић – Савез независних 
социјалдемократа – 7650 гласова или 53,18%  
2. Стево Јоксимовић – Савез за промјене Модрича – 
6736 гласова или 46,82% 

За политичке партије у локалном парламенту надметале 
су се и политичке партије у цјелини и кандидати појединач-
но. Сваки је глас био важан, до сваког бирача је требало 
доћи и објаснити му због чега су он и његова партија баш 
прави и најбољи избор. Бирачи су највише гласова дали 
Савезу независних социјалдемократа што је најбољи доказ 
да су дјелом оправдали повјерење добијено на претходним 
изборима. То је истовремено доказ да кандидати са њихове 
листе имају највише повјерења грађана, да највише цијене 
њихове радне, стручне, политичке и људске квалитете. Од-
мах послије СНСД-еа је традиционално најјачи ривал – СДС 
са два освојена мандата мање. По три мандата су освојили 
Демократски народни савез и Социјалистичка партија, два 
мантата Партија демократског прогреса, по један мандат 
Народни демократски покрет, Хрватска демократска зајед-
ница и Сељачка странка. Без освојених мандата остало је 
укупно седам политичких партија. Резултати гласање за од-
борнике Скупштине општине Модрича по политичким пар-
тијама:  

1. Савез независних социјалдемократа – СНСД:  4.593 
гласа или 31,30% или 9 мандата  
2. СДС – Српска демократска странка: 3.254 гласа или 
22,17% или 7 мандата  
3. ДНС – Демократски народни савез: 1.747 гласова 
или 11,90% или 3 мандата  
4. Социјалистичка партија: 1259 гласова или 8,58% или 
3 мандата  
5. ПДП – Партија демократског прогреса: 1.003 или 
6,83% или 2 мандата  
6. Народни демократски покрет: 745 гласова или 
5,08% или 1 мандат  
7. ХДЗ БиХ – Хрватска демократска заједница БиХ: 
474 гласа или 3,23% или 1 мандат  
8. Сељачка странка: 452 гласа или 3,08% или 1 мандат  
9. СДП – социјалдемократска партија БиХ: 429 
гласова или 2,92% или 0 мандата  
10. СДА – Странка демократске акције: 412 гласова 
или 2,81% или 0 мандата  
11. Партија уједињених пензионера: 136 гласова илуи 
0,93% или 0 мандата  
12. Снага народа: 93 гласа или 0,63% или 0 мандата  
13. Демократска странка инвалида Босне и 
Херцеговине: 74 гласа или 0,50% или 0 мандата  
14. Еколошка партија Републике Српске: 2 гласа или 
0,01% или 0 мандата  

       Локални избори – октобар 2016. године
 Провјера вриједности политичких програма

  Припремио: Глигор Муминовић 

Са једног од бирачких мјеста
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15. Либерална странка Босне и Херцеговине - ЛС БиХ: 
2 гласа или 0,01% или 0 мандата   

За одборнике се гласало појединачно. Сваки кандидат је 
могао лично да провјери колико повјерење ужива међу гла-
сачима, колико грађани имају повјерења у њега, односно 
колико је своје квалитете успио предочити гласачима. Кам-
пања је вођена у оквиру политичке партије, али и појединач-
но у комуникацији са грађанима. Изабрано је 27 кандидата 
колико одборника броји општински парламент. Наравно, је-
дан број изабраних кандидата, захваљујући њиховој струч-
ности,  радном искуству и политичким способностима, биће 
распоређени на друге одговорне дужности у органима уп-
раве, а на њихова мјеста ће доћи други са највећим бројем 
гласова послије њих. Грађани су највише гласова дали сље-
дећим кандидатима:

1. Никола Савић – СНСД – 1769 гласова  
2. Аленка Иловчевић – СНСД – 1350 глаова  
3. Александра Божић – СНСД – 1057 гласова 
4. Боса Новаковић – СНСД – 975 гласова  
5. Дејан Стојановић  – СНСД – 929 гласова  
6. Мара Милошевић – СНСД – 836 гласова  
7. Јован Мишић – СНСД – 830 гласова  
8. Рајко Живковић – СНСД – 779 гласова  
9. Рада Јанковић – СНСД – 763 гласа  
10. Јованка Лукић – СДС – 610 гласова  
11. Јован Мишић – СДС – 575 гласова  
12. Душко Евђић – СДС – 557 гласова  
13. Милка Ђурић – СДС – 463 гласа  
14. Бранко Цвијановић – СДС – 459 гласова 
15. Миленко Стојановић – СДС – 458 гласова  
16. Срђан Јовановић – СДС – 448 гласова  
17. Синиша Никић – ДНС – 745 гласова  
18. Гордан Ђукић – ДНС – 407 гласова  
19. Небојша Кнежевић – ДНС – 383 гласа  
20. Ристо Марић – СП – 517 гласова  
21. Велибор Цвијић – СП – 442 гласа  
22. Дарко Стефановић – СП – 417 гласова  
23. Милутин Поповић – ПДП – 340 гласова  
24. Младен Видовић – ПДП – 225 гласова  
25. Јовица Радуловић – НДП – 251 гласа  
26. Петар Гагулић – ХДЗ БиХ – 398 гласова  
27. Гордана Видовић – СС – 221 глас. 

Пред новоизабраним одборницима су велики изазови, 
крупни задаци и велика одговорност како Модричу повести 
у нову развојну фазу, обезбиједити што више радних мјеста, 
задржати што више младих и школованих кадрова у нашој 
средини, град учинити примамљивијим за инвеститоре и ту-
ристе, а села што урбанијом средином. Све то треба оства-
рити у тешком времену, времену које је оптерећено дубо-

ком економском кризом. Но, очекивати је да ће они сви, без 
обзира на партијску припадност, дати максимум за развој 
своје општине ради себе, својих предака и потомака. Пода-
ци о одборницима који ће чинити општински парламент у 
наредне четири године налазе се на двадесетој и двадесет 
првој страници овога годишњака.    

Конститутивна сједница Скупштине општине Модри-
ча одржана је 1. децембра 2016. године у Сали за сједнице 
општинске управе.  Дотадашњи  предсједник скупштине Пе-
тар Гагулић отворио је сједницу и предложио у Радно пред-
сједништво: Милутина Поповића – предсједник, Мару Мило-
шевић и Милку Ђурић, чланови. Скупштина је једногласно 
донијела одлуку о престанку мандата одборника из ранијег 
сазива и на приједлог Верификационе комисије донијела 
одлуку о верификацији мандата одборника новог сазива 
Скупштине коју чине 9 одборника Савеза независних со-
цијалдемократа, 7 одборника Српске демократске странке, 
3 одборника Демократског народног савеза,  3 одборника 
Социјалистичке партије, 2 одборника Партије демократског 
прогреса,  1 одборник Народни демократски покрет, 1 од-
борник Хрватска демократска заједница Босне и Херцего-
вине и 1 одборник Сељачке странке. На приједлог Комисије 
за избор и именовање, а на основу достављених приједлога 
изабрани су следећи кандидати:

За предсједника Скупштине – Синиша Никић са 19 
гласова за и 7 против. 
За потпредсједника Скупштине – Велибор Цвијић са  
19 гласова  за и 7 против. 
За замјеника начелника – Никола Савић са 18 гласова 
за и 8 против.

Разријешени су дужности досадашњи начелници 
одјељења Општинске управе и секретар Скупштине, а  име-
новани вршиоци дужности:

Боса Новаковић – ВД начелника Одјељења  
за општу управу, 
Аленка Иловчевић – ВД начелника Одјељења  
за привреду и друштвене дјелатности, 
Јован Мишић – ВД начелника Одјељења за просторно 
уређење, стамбено – комуналне послове и екологију, 
Борислав Гвозден – ВД начелника Одјељења  
за финансије и 
Александра Ђурић – ВД секретара Скупштине 
општине Модрича.

Током рада Скупштина је јасно показала ко ће предста-
вљати скупштинску већину, а ко опозицију. Очигледно је да 
ће власт имати стабилну скупштинску већину што ће јој омо-
гућити лакше функционисање. 

Задатак за новоизабране кадрове - Стратегија 
интегрисаног развоја општине

       Локални избори – октобар 2016. године
 Провјера вриједности политичких програма

  Припремио: Глигор Муминовић 

Новоизабрани одборници на сједници СО
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Младен Крекић, начелник општине, предсједник 
Општинског одбора Савеза независних социјалдемократа 
Милорад Додик – Модрича, рођен 19. 9. 1962. године у 
Добоју, завршио Факултет политичких наука у Сарајеву, 
функцију начелника општине обавља четврти мандат, отац 
троје дјеце.

Боса Новаковић, начелница Одјељења за борачко – 
инвалидску заштиту и опште послове, рођена 23. 12. 1959. 
године у Скугрићу, завршила Правни факултет и мастер 
студије у Новом Саду, а правосудни испит положила у Бања 
Луци, ради од 1985. у општинској управи, а од 2004. године 
на руководећим пословима, мајка двоје дјеце.

Борислав Гвозден, начелник Одјељења за финансије, 
рођен 26. 2. 1965. године у Зеници, завршио Економски 
факултет у Сарајеву, радио у јавном и приватном сектору, 
од 2004. године ради на руководећем мјесту у општинској 
управи.

Никола Савић, замјеник начелника, члан Савеза 
независних социјалдемократа Милорад Додик, рођен 1. 
1. 1968. године у Врањаку, завршио Економски факултет 
и мастер студије у Београду, радио у јавном сектору, 
функцију замјеника начелника обавља други мандат, отац 
двоје дјеце.

Аленка Иловчевић, начелница Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности, рођена 13. 10. 1979. године у Добоју, 
завршила Економски факултет у Бања Луци, радила у 
банкарском сектору, од 2012. године ради на руководећем 
мјесту у општинској управи, мајка двоје дјеце.

Снежана Бабић, начелница Одјељења за пријемну 
канцеларију и информисање, рођена 2. 10. 1977. године 
у Вуковару, завршила Економски факултет у Суботици, 
радила у јавном и приватном сектору, од 2017. године ради 
на руководећем мјесту у општинској управи, мајка двоје 
дјеце.

Општина   Модрича
 Извршна и парламентарна власт у периоду 2016 – 2020. година
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Општина   Модрича
 Извршна и парламентарна власт у периоду 2016 – 2020. година

   

Јован Мишић, начелник Одјељења за стамбено – 
комуналне послове и екологију, рођен 21. 12. 1979. године 
у Градачцу, завршио Грађевински факултет у Бања Луци, 
радио у приватном сектору, од 2012. године ради на 
руководећем мјесту у општинској управи, отац двоје дјеце.

Синиша Никић, предсједник Скупштине општине, 
предсједник Општинског одбора Демократског народног 
Савеза Модрича, рођен 31. 7. 1978. године у Градачцу, 
завршио Правни факултет у Брчком и Економски факултет 
у Градишци, од 2012. године ради на руководећем мјесту у 
општинској управи, отац двоје дјеце.

Александра Ђурић, секретар Скупштине општине, 
рођена 8. 5. 1986. године у Сарајеву, завршила Правни 
факултет у Бања Луци, положила правосудни испит, радила 
у јавном сектору, од 2016. године ради на руководећем 
мјесту у општинској управи.

Бранислав Ђурић, начелник Комуналне полиције, рођен 
4. 11. 1967. године у Брчком, завршио Правни факултет у 
Брчком,  радио у приватном сектору, од 2017. године ради 
на руководећем мјесту у општинској управи, отац двоје 
дјеце.

Велибор Цвијић, потпредсједник Скупштине општине, 
члан Социјалистичке партије, рођен  19. 1. 1979. године у 
Градачцу, завршио Економски факултет у Бања Луци, радио 
у јавном сектору, од 2016. године ради на руководећем 
мјесту у општинској управи.
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САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 

- СНСД

ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ  СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА

  Скупштина општине Модрича
Мандатни период 2016 - 2020. година

и дипл. правник
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СДС - СРПСКА 
ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА

ПДП-ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

НАРОДНИ  
ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ ХДЗ БиХ

СЕЉАЧКА 
СТРАНКА

  Скупштина општине Модрича
Мандатни период 2016 - 2020. година

дипл. економиста

дипл. економиста
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Поводом Дана општине
Видовданска признања и награде 

Повеља Фондацији „Oberwallis – Дјеца нашег свјета“
Видовдан, Дан општине Модрича, сваке године повод 

је да се истакнутим научним, спортским и културним рад-
ницима, пољопривредницима, најуспјешнијим ученицима и 
другим појединцима и колективима који су дали значајан 
допринос друштвеном, привредном, културном и спортском 
развоју и афирмацији општине Модрича или се истакли у 
хуманитарним активностима уруче награде и признања. 
Као и претходних година награде и признања уручене су на 
Свечаној сједници Скупштине општине Модрича, која се и 
одржава на сам Видовдан, 28. јуна. У 2016. години одлуком 
Скупштине општине Модрича додијељена је једна Повеља, 
као највеће општинско признање, три плакете, пет диплома, 
једна новчана награда, осам похвала за најбоље ученике, 
као и три новчане награде најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима.  

Повеља, као највеће општинско признање, додељена 
је десети пут. До сада је Повеља уручена доктору Милану 
Јелићу, Општинској борачкој организацији, Рафинерији 
уља Модрича, постхумно покојном проф. доктору Слобода-
ну Арсићу, начелнику општине Модрича Младену Крекићу, 
некадашњем министру здравља и социјалне заштите РС др 
Ранку Шкрбићу, постхумно покојном генералу Новици Си-
мићу, постхумно покојном поручнику Раденку Брадашевићу, 
као и доктору Илији Кузмановићу. У 2015. години одлуком 
Скупштине општине Модрича није додијељена Повеља, док 
је десета Повеља по реду, у 2016. години припала швајцар-
ској Фондацији „Oberwallis – Дјеца нашег свјета“, за ис-
пољену хуманост и изградњу и опремање Дневног центра 
за дјецу са посебним потребама. Дневни центар је изграђен 
у 2015. години. Швајцарска фондација за ове намене из-
двојила средства у износу од 250 хиљада швајцарских фра-
нака, а све са циљем да дјеца којима је намијењен Дневни 
центар могу упражњавати све оно што им је потребно у њи-
ховом развоју. Повеља је уручена предсједнику фондације, 
Јозефу Фуксу, који је и овом приликом уручио новчану по-
моћ намијењену за рад Дневног центра за дјецу са посеб-
ним потребама. 

Плакете су у 2016. години добили предузеће „Тесла“ 
Милошевац, за постигнуте резултате у области привреде, 
затим Фарма „МК Компани“, за постигнуте резултате у 
пољопривреди.  Плакета је уручена и Развојном програму 
Уједињених нација (УНДП), за испољену хуманост.  

Дипломе су додијељене Љуби Михољчић, професору 
географије, за постигнуте резултате у образовању младих, 
затим Славку Јевтићу, добровољном даваоцу крви, за ис-
пољену хуманост, Јовану Станковићу, за постигнуте резул-
тате у дугогодишњем раду, Илији Јевтићу, за испољену ху-

маност и Милораду Тодоровићу, за афирмацију спортског 
риболова на подручју општине Модрича.

Добитник Новчане награде за 2016. годину је Мјесна 
заједница Модрича 3, као позитиван примјер функциони-
сања једне мјесне заједнице.

Похвале су уручене ученицима који су постигли запаже-
не резултате на републичким и регионалним  такмичењима. 
Уручено је осам похвала, а добили су их Слађана Дамјано-
вић, ученица деветог разреда ОШ “Свети Сава”, за освоје-
но треће мјесто на републичком такмичењу у математици, 
Александра Јеремић, ученица осмог разреда ОШ “Свети 
Сава”, за освојено прво мјесто на регионалном такмичењу 
из математике, Жељко Трипић, ученик I разреда СШЦ 
“Јован Цвијић”, за освојено прво мјесто на републичком 
такмичењу из физике, Наташа Петровић, ученица другог 
разреда Гимназије СШЦ “Јован Цвијић”, за освојено дру-
го мјесто на републичком такмичењу из српског језика и 
језичке   културе, Анђела Лазић, ученица седмог разреда 
ОШ “Сутјеска”, за освојено треће мјесто на државном так-
мичењу из програма  познавања опасности од мина, Марио 
Костадиновић, ученик седмог разреда ОШ “Сутјеска”, за 
освојено треће мјесто на државном такмичењу из програма 
познавања опасности од мина, Срђан Продановић, ученик 
седмог разреда ОШ “Сутјеска”, за освојено треће мјесто на 
државном такмичењу из програма познавања опасности од 
мина, Савјет ученика СШЦ “Јован Цвијић”, за испољену 
хуманист.

Новчане награде пољопривредним произвођачима 
додијељене су за три најуспјешнија пољопривредна произ-
вођача између два Видовдана. Награда се уручује сваке го-
дине са циљем стимулисања пољопривредне производње. 
Новчане награде  су добили пољопривредни произвођачи 
Ђуро Стевић из Добриње, Јово Миланковић из Боровог 
Поља и Јово Глигоревић из Дугог Поља. 

Поводом Дана општине сваке године организује се и кон-
курс за наљепше уређено двориште на подручју општине. 
Избор најљепшег дворишта је организован у оквиру акције 
под називом За Љепшу Српску, за љепшу Модричу. Побјед-
ницима конкурса награде су традиционално додијељене на 
завршној манифестацији Видовданских свечаности, Видов-
данско вече пјесме, музике и фолклора.  Награде су доби-
ли за прво освојено мјесто Славица Перановић, за друго 
мјесто Сабиха Дугић  и за треће мјесто награда је уручена 
Миленки Цетић. Похвала је уручена Специјалној болници 
за хроничну психијатрију у Гаревцу.
Записе о добитницима признања и награда поводом Дана 
општине из техничких разлога увијек објављујемо ретро-
активно – 2017. за 2016. годину, а 2018. за 2017. годину, 
ако Бог да.

Марија Крсмановић

Добитници Видовданских диплома
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Tуристичкa oргaнизaциja oпштинe Moдричa
Бoгaта и рaзнoврсна туристичка понуда

Манастир Светог пророка Илије на Дугој њиви 
Јавна установа Туристичка организација „Модрича“ 

општине Модрича почела је са радом 2008. године са 
циљем промоције туристичког производа и побољшања 
туристичке понуде, као и унапређења и промоције извор-
них вриједности, како би се употпунили туристички и кул-
турни садржаји у Модричи. У свом програму рада садр-
жи активности организовања манифестација као што су 
Гастро сусрети, Сајам рукотворина Традиција и ја, обиље-
жавање Свјетског дана животне средине, Изложба диги-
талне фотографије. „Једна од значајнијих манифеста-
ција је Модричко љето, која има све већи значај. Циљ 
манифестације је да се повећају и употпуне културна, 
забавна и спортска дешавања у љетном периоду. 

Спортски центар у Ријечанима Горњим
Прошле године у склопу Љета у Модричи одржана 

је модна ревија, зумба вече, представа за дјецу и ка-
раоке. Такође узимамо учешће у организацији Видов-
данске недеље, поводом Дана општине, где је изу-
зетно добра сарадња са општином. Учествовали смо 
у организовању Видовданске регате, манифестације 
Најмлађи своме граду и празнику, прошле године у ор-
ганизовању представе Миња и Тоде дјецу разоноде, те 
манифестације Видовданско вече музике и фолклора,“ 
истакла је Александра Тошановић диркторица Туристич-
ке организације Модрича.

Општинска Туристичка организација сарађује и са дру-
гим организацијама и удружењима, а посебно се истиче 
сарадња са ресорним министарством.

„Имамо јако добру сарадњу са Министарством трго-
вине и туризма РС. Заједнички смо радили на пројек-

ту Ђачка путовања који је Министарство израдило, ми 
га провели за подручје наше општине. Циљ пројекта је 
презентовање приједлога ђачких излета, екскурзија и 
школа у природи, дјеци, родитељима и наставницима 
основношколског узраста. Такође, и у наредном пе-
риоду наша организација има у плану да ради на упо-
тпуњавању и уређењу СРЦ Ријечани Горњи, са циљем 
да Центар буде конкурентан на туристичком тржишту за 
пружање услуга ђачких екскурзија, школа у природи, 
као и за спортске екипе. Као и ранијих година аплици-
раћемо пројекте за уређење СРЦ Ријечани ка разним 
министарствима и фондацијама. Туристичка понуда на 
подручју наше општине може се употпунити и посјетом 
манастиру на Дугој њиви, као и обиласком најстарије 
цркве Вазнесења Господњег у Копривни саграђене 
1847. године“,  рекла је Тошановићева.

Град на обали ријеке Босне
Сталне активности су и информативно-пропагандне и 

промотивне активности, у оквиру којих се посјећују сајмо-
ви туризма, израђује пропагандни материјал, информише 
јавност о туристичким активностима у општини Модри-
ча. Туристичка организација формира упитнике за угос-
титељске објекте о броју и структури гостију како би се 
видјело колико туриста борави у Модричи  и колико се 
плаћа боравишна такса. „Модрича се посљедњих годи-
на сусреће са проблемом  смањења смјештајних капа-
цитета што утиче на рад организације и смањење броја 
посјетилаца“, истакла је Тошановићева и додала да ће 
организација и убудуће радити на употпуњавању турис-
тичких садржаја.

Марија Крсмановић

Модричко културно љето
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Седми сајам привреде „Модрича 2016.“

Свечано отварање Сајма привреде
Министри привреде, енергетике и рударства,  трговине и 

туризма, економских односа и регионалне сарадње  у Влади 
РС Петар Ђокић, Предраг Глухаковић и Златан Клокић са на-
челником општине Модрича Младеном Крекићем званично 
су 2. септембра 2016. године у дворани Културно спортског 
центра отворили Седми сајам привреде „Модрича 2016.“ 
На дводневној сајамској манифестацији своје производе и 
услуге представило је 180 излагача из Србије,  Федерације 
БиХ и Републике Српске. Педставила су се предузећа из 
области хемијске, металне, машинске, дрвне, прехрамбене, 
текстилне и обућарске индустрије, представници финан-
сијског сектора, пољопривредне производње, туризма и 
произвођачи предмета ручне радиности. Учешће на сајму 
узеле су и  привредне коморе, предузетничка удружења и 
развојне агенције. 

Приликом отварања сајма министар Ђокић и начелник 
Крекић су истакли да је обзиром на број учесника јасно 
да постоји велики интерес излагача да потенцијалном тр-
жишту представе своја предузећа, производе и пословне 
могућности. Министар је додао да је стога циљ Владе РС  да 
афирмише такве активности у свим општинама и напоменуо 
да Модрича представља једну од значајнијих општина РС, 
будући да има веома хетерогену привредну структуру. От-
варању сајма присуствовали су и министар за избјеглице и 
расељена лица у Влади РС Давор Чордаш, изасланик пред-
сједника РС Миладин Драгичевић, представници сусједних 
општина,  посланик у НС РС Бојан Видић, одборници у СО 
Модрича, представници установа, предузећа и удружења, 
излагачи и бројни посјетиоци.   ` 

Организатори сајма су традиционално били Развој-
на агенција општине Модрича,  модрички привредници и 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине 
Модрича. Поред представљања производног програма ма-
лих и средњих предузећа, у оквиру сајамске манифестације 
на платоу испред Културно спортског центра одржана је 
изложба ситних животиња и изложба пољопривредне ме-
ханизације, а представљена је и гастро понуда модричког 
краја. Другог дана сајма одржана је модна ревија модних 
кућа „Хертекс“, „А ла мод“ и „Луна“.  

На Седмом сајму привреде није одржана изложба круп-
не стоке као ранијих година из мјера предострожности због 
појаве болести квргаве коже код говеда у региону. На за-
тварању сајма додијељене су награде, а добитници награ-
де су: за најбоље уређен штанд  предузеће „Нискомерц“ из 
Модриче и за најбољи маркетиншки наступ Апотека „Фар-
манова“ из Прњавора. Награду за допринос развоју сајма 
у Модричи добило је Занатско-предузетничко удружење 
Добој.  

Девети сајам рукотворина „Традиција и ја“
Сајам рукокотворина „Традиција и ја“ одржан   је   дeве-

ти пут у Модричи 1. и 2. децембра 2016. године у Српском 
културном центру у организацији Туристичке организације 
општине Модрича, а под покровитељством општинске уп-
раве. Отварању Сајма присуствовали су савјетник у Минис-
тарству трговине и туризма Александар Ђурић,  директорка 
Туристичке организације РС Нада Јовановић, излагачи и 
бројни гости.  

Добродошлицу присутнима је пожелио начелник општи-
не Младен Крекић, који је званично отворио сајам, након 
чега су наступили малишани Дјечијег обданишта „Наша ра-
дост“ и чланице Етно групе „Вида”.

Приликом обиласка штандова директорка Туристич-
ке организације РС Нада Јовановић је рекла: „Редовно 
посјећујем Сајам  рукотворина у Модричи, тако да могу да 
пратим континуитет и примјећујем да сваке године постаје 
масовнији и све бољи. То доприноси креирању јединстве-
ног туристичког производа ове регије. Туризам је наша 
огромна шанса и   са великим бројем људи који израђују 
производе ручне радиности можемо бити конкурентни 
на тржишту. Надам се да ћемо у будућности са оваквим 
манифестацијама и свим што покушавамо да урадимо 
бити земља која може да привуче већи број туриста”. На-
кон церемоније отварања манифестације и разговора са 
излагачима, савјетник у Министарству трговине и туризма 
Александар Ђурић је истакао: „Министарство трговине и 
туризма даје институционалну подршку традиционалним 
окупљањима. Велики је значај оваквих манифестација, 
јер имамо прилику да на једном мјесту видимо материјал-
ну и нематеријалну баштину у свом најбољем издању.“ 

Своје рукотворине на сајму је представило 38 излагача 
из Бања Луке, Брчког, Шамца, Дервенте, Бијељине и града 
домаћина са циљем презентације својих производа купци-
ма и широј јавности. Као и претходних година сајам је имао 
продајни карактер, а могли су се наћи различити предмети 
израђени од вуне, стакла, конца, прућа, дрвета и других при-
родних материјала. Првог дана сајма одржана је едукативна 
радионица „Пирографија и израда икона“, као и округли сто 
на тему „Стари занати“. Другог дана одржан је концерт на 
коме су наступиле Етно група “Траг” и модричка  Етно група 
„Вида“. Чланови групе „Траг“  први пут су наступили пред 
публиком у Модричи представљајући свој репертоар за који 
су нагласили да се састоји од старих пјесама представље-
них на нови начин у извођењу шест инструменталиста и че-
тири женска вокала. 

Са концерта Етно групе “Траг” и Етно групе „Вида“ 
у оквиру Сајма рукотворина „Традиција и ја“ 

  Сајмови у функцији бржег развоја
  Пет сајамских манифестација

      Припремила: Сања Самарџић Марјановић 
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Седми међународни сајам руралног 
стваралаштва „Таревци 2016.“

У оквиру манифестације „Љето у Таревцима“ од 21. до 
23. јула одржан је Седми међународни сајам руралног ст-
варалаштва на којем је своје производе представило 70 
излагача са подручја БиХ, Хрватске и Србије. Првог  дана 
одржана је и изложба слика академског сликара Кемала 
Ширбеговића из Модриче, који од 1972. године ради и ства-
ра у Паризу. Организовано је и научно савјетовање на тему 
“Локални економски развој – стање и како га побољшати“. 
Наредног дана одржани су практично – теоријска обука за 
унапређење производње воћних компота и брендирање 
прехранбених производа и Округли сто на тему “Локално 
економски развој –кориштење потенцијала Регије за про-
изводњу аутохтоних прехранбених производа за ино тр-
жишта”. Тећег дана сајма свечано су стављени у функцију 
производни капацитети прве фазе Агро-бизнис центра Та-
ревци. Организатор Сајма била је Општа пољопривредна 
задруга „Таревци“, а суорганизатори Општина Модрича, 
МЗ Таревци, Задружни савези РС и БиХ, Туристичка орга-
низација и Развојна агенција општине Модрича, Удружење 
повратак, посао и опстанак у модричкој регији, Удружење 

„4Т“ и Удружење жена Модриче. Генерални покровитељ је 
било Министарство трговине и туризма РС, а спонзори Ми-
нистарство околиша и туризма Федерације БиХ, Влада ТК 
и Министарсво пољопривреде, шумарства и водопривреде 
РС.

Са Сајма у Таревцима

Четврти Гастро сусрети „Модрича 2017.“

На Четвртим Гастро сусретима „Модрича 2017.“
У организацији Туристичке организације општине Модри-

ча 28. априла 2017. године у пјешачкој зони Светосавске 
улице одржани су “Гастро сусрети Модрича 2017.” Том при-
ликом своје специјалитете представио је  21 излагач са под-

ручја општина  Брчко, Шамац, Брод, Градачац и Модрича, а 
бројни посјетиоци штандова имали су прилику да дегусти-
рају припремљена јела и посластице. Овогодишње, четврте 
по реду Гастро сусрете   је отворила директорка Туристич-
ке организације Александра Тошановић наводећи да су у 
понуди била углавном традиционална јела, али и нешто са-
временији кулинарски специјалитети. Штандове је обишао 
и начелник општине Младен Крекић који је рекао: „Турис-
тичка организација и Српски културни центар имају много 
тога да представе нашем граду. Ово је прелијепа мани-
фестација, која је уједно својеврсна презентација нашег 
града. Модрича има шта показати. Имамо доста гостију и 
из других општина. Сваке године манифестација је упо-
тпуњена новим асортиманом, што је изузетно добро, јер 
наш заједнички и основни циљ је лијепо дружење”. Гастро 
сусрете су и овај пут својим наступом увеличали малишани 
Дјечијег обданишта „Наша радост“ пригодним програмом 
припремљеним специјално за ту прилику.

Посјета Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду
У организацији Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности општине Модрича организована је посјета 84. 
међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, који је 
одржан од 13. до 19. маја 2017. године. На   манифестацији, 
која је по бројним показатељима међу пет најзначајнијих у 
Европи, представљена су најновија достигнућа у области 
пољопривредне производње, механизације, хране и пића, 
опреме за прехрамбену индустрију, хемијских и заштитних 
средстава, органске хране и пратећих производа и услуга. 
Општина Модрича од 2009. године организује и финансира 
једнодневну посјету новосадском сајму, а ове године у Но-
вом Саду је боравило 45 пољопривредних произвођача са  
подручја  општине  и ученици II и IV разреда Пољопривред-
не школе СШЦ “Јован Цвијић”. Циљ посјете је био упозна-
вање са новим достигнућима у области пољопривредне 
производње, са акцентом на нове машине и прикључна 
оруђа који се користе у обради земљишта.  Пољопривре-
дници су имали могућност да за сопствену постојећу опрему 
обезбиједе резервне дијелове. Пољопривредна школа је 

укључена у овај вид едукације, јер   је пожељно да учени-
ци, уколико се у будућности буду бавили пољопривредном 
дјелатношћу, прате развој нових технологија. Пољопривре-
дници су исказали задовољство посјетом, а општинска уп-
рава ће настојати да и у будућем периоду организује сличне 
посјете.

Одлазак пољопривредника на Међународни 
сајам пољопривреде у Нови Сад
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Девети интернационални фестивал 
фолклора „Дукатфест 2016.”

Са Дукатфеста у Модричи
Девети интернационални фестивал фолклорних ансам-

бала „Дукатфест” одржан је 19. јуна 2016. године у Кино сали 
Српског културног центра у Модричи. На овогодишњем 
фестивалу  модричка публика је имала прилику да   ужива 

у игри и пјесми коју су представили   фоклорни ансамбли 
из Индије, Летоније и  Шпаније, а наступила је и Етно група 
“Вида” из Културноумјетничког друштва „Модрича.“ Својом 
игром и пјесмом вече је отворила Интернационална фол-
клорна академија “Сањх” из Индије. Академија је посвеће-
на промовисању панџаби културе широм свијета. Сљедећи 
су наступили гости из Летоније. Плесни ансамбл “Дардед-
зе” основан је 1972. године у Риги, главном граду Летоније. 
Основни репертоар ансамбла чине кореографије са тра-
диционалном игром и музиком из 19. и 20. вијека из свих 
регија Летоније.  Из Шпаније је наступио Ансамбл Есбарт 
Мартболени, који   је основан 1981. године. Ансамбл пред-
ставља умјетнички програм кроз комбинацију традиционал-
не музике и плеса. За њих традиционални плес је постао 
начин умјетничког изражавања и елемент индивидуалног 
и колективног идентитета. Њихове народне игре прати му-
зичка група која свира на традиционалним инструментима.

Најмлађи своме граду и празнику и Друга конференција беба
Најмлађи становници града из Јавне предшколске уста-

нове „Наша радост“ сваке године припреме пригодан про-
грам под називом Најмлађи своме граду и празнику којим 
граду честитају празник – Дан општине. Пјесмом и игром  на 
Тргу др Милана Јелића 24. јуна су обрадовали своје роди-
теље и суграђане које је привукла радост и љепота дјечије 
пјесме и игре коју су они даривали празнику и граду.

У оквиру ове манифестације одржана је Друга Конфе-
ренција беба у Модричи. Министарство породице, омлади-
не и спорта у Влади Републике Српске заједно са општином  
организатор је ове манифестације под слоганом Љепша 
Српска – бројнија Српска. Између два Видовдана наша 
општина је бројнији за 180 беба, а у програму су учество-
вале 63 бебе. Предсједништво Конференције су чинили: 
Огњен Ристић, најмлађа присутна беба, Борис Миљановић, 
најстарија присутна беба и Смиља Шарчевић, беба са нај-
више браће и сестара. На такмичењу Тате пресвлаче бебе 
најбржи је био Новак Кузмановић коме је ово четврто дије-
те.  На крају сви учесници су се укључили у дефиле Свето-
савском улицом.

 Дјечије коло на градском тргу

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

Са 24. Видовданске вечери
Двадесет четврто Видовданско завичајно вече Косовски 

божур – Пјесници и сликари своме граду и празнику одр-
жано је  24. јуна 2016. године у Српском културном центру. 

Организатор манифестације је Српски културни центар у 
сарадњи са Културноумјетничким друштвом „Модрича“, а 
покровитељ Одбор за прославу Дана општине, Видовдана. 
На Видовданској галерији су учествовали: Ђорђе Никић, 
Свјетлана Цвијић, Јово Гујић и Душко Богдановић. На 
књижевној вечери су учествовали: Милена Дрпа, Глигор 
Муминовића, Марко Раулић, Драгица Поповић, Тошо Јо-
вановић, Давид Танасић, Рада Ђошан Китић, Ратко Ба-
бић, Марко Ружичић и Књижевни клуб “Младост”. Српски 
културни центар и Културноумјетничко друштво „Модрича“ 
су поводом Дана општине Модрича, расписали наградни 
конкурс за литерарне и ликовне радове ученика основ-
них и средњих школа на тему „Вид Видовдана“. Признања 
„Косовски божур“ су добили за литерарне радове Марија 
Јовић, Слађана Дамјановић и Аријана Максимовић, а за 
ликовне радове Милена Јевтић, Огњен Васиљевић и  Ана-
стасија Савић. Овом приликом је промовисан тринаести 
број Видовданског годишњака, љетопис и хроника општи-
не између два празника. 

  Културна хроника општине Модрича
Богатство, квалитет и разноврсност садржаја

Припремио: Глигор Муминовић 
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Девет књижевних вечери и девет књига

Са једне од књижевних вечери
Српски културни центар посебну пажњу посвећује раз-

воју књижевног стваралашта. Између два Видовдана при-
ређено је девет књижевних вечери. На њима је промовиса-
но седам књига: Одласци не постоје  Здравка Лазаревића, 

Нас двоје Душка Поповића, Трептаји и Сјећања Ратка Ба-
бића, Прстохват маслачка Сање Радуловић, Надисати се 
душе Ненада Грујичића и Мој Еверест – сан и јава Драгане 
Рајбловић, једине жене са Балкана која се попела на 8.850 
метара највишег врха свијета. Одржане су  и четири посеб-
не тематске књижевне вечери: Пет пјесника из пет градо-
ва (Ранко Павловић, Јованка Стојчиновић Николић, Јовица 
Ђурђић, Лара Дорин и Милена Дрпа), Вече љубавне поезије 
Аматерске сцене младих, Вече родољубиве поезије пјесни-
ка Књижевног клуба „Јован Дучић“ Добој и Гајков пјеснич-
ки шешир на коме су стихове говорили Ранко Прерадовић 
и Савка Козић Прерадовић. У исто вријеме у издању СКЦ 
изашло је девет књига: Слике и праслике Марка Раулића 
Ђукића, Од Бргуле до Београда Љубомира Каишаревића, У 
потрази за мојим лептиром  Ружице Тешић, Моји коријени 
Давида Танасића, Мирис живота Недељка Томића, Услови у 
којима је Здравко Поповић живио и стварао Марка Раулића 
Ђукића и у истој књизи Човјек за два вијека (о Петру Јовићу)  
Миленка Поповића, Надисати се душе Ненада Грујичића и 
Ђедовина и Лектира од VI до IX разреда Глигора Мумино-
вића.

Концерт групе „Легенде“
На Тргу др Милана Јелића, 30. јуна 2016. године у окви-

ру Видовданске недјеље одржан је концерт Групе Легенде. 
Велики број присутне публике је имао прилику да ужива у 
широком репертоару пјесама ове познате групе. Као из-
ненађење вечери, на одушевљење Модричана, наступила 
је Јелена Ђурић. У веома емотивном обраћању Јелена се 
захвалила свима на огромној подршци коју су јој пружили 
током такмичења у Пинковим звездама. „Драго ми је да и 
ми можемо да дамо свој допринос и на неки начин увели-
чамо Дан општине, Видовдан. Срећан сам  што смо након 
три године поново у Модричи. Вечерас је присутно много 
људи, али је и Јелена Ђурић заслужна за то. И ми смо свим 
срцем уз њу“, изјавио је Иван Милинковић, пјевач Групе 
Легенде. Покровитељи концерта су општина Модрича и Ту-
ристичка организација. Спонзори су привредници и то: ДОО 
Мартић интеркоп, Тесла, Геокоп, Игмин ММ, Вучијак, Санит 

Гранит, Којо комерц, Миос, Медиа, Сион ГМ, Лион, Инстел, 
Кемокоп, Клас, Промакс, Балегем, Тим траде, Аква, Терра, 
Гранини, Рокс, Голден Роз, УГ Коноба Воденица и Еурос 
осигурање.

„Легенде“ поново у Модричи

Видовданско вече музике, пјесме и фолклора

          Етно група „Вида“ КУД-а  „Модрича“ 
на Видовданској вечери

Поводом  Дана општине  – Видовдана 1. јула 2016. године 
одржано је Видовданско вече музике, пјесме  и фолклора, 
на Љетној позорници Српског културног центра. Манифе-
стација је почела дефилеом културноумјетничких друштва 

градом. Изворним играма и пјесмама из Србије и Републи-
ке Српске   присутним грађанима   се представило седам 
културно умјетничких друштва са подручја наше општине: 
„Модрича“„Савка Мачак“ из Скугрића, „Врањак”, „Треба-
ва“ из Копривне, „Завичај“ из Модриче 5, „Зоран Томуши-
ловић Дуго Поље - Ботајица“, и „Милошевац“. Награде  и 
признања  побједницима  Петнаестог Видовданског купа 
у уличном баскету уручене су: у категорији кадета  Кафе 
бар „Стреет“ Модрича и ВБС баскет Теслић, у категорији 
јуниора ВБС баскет Теслић и МД Електро Модрича у сени-
орској конкуренцији Стара школа  Модрича и Геокоп Дер-
вента у  категорији пионира Мини баскет Модрича и  Гра-
фички студио Модрича. И ове године организован је избор 
најљепшег дворишта на подручју општине, под слоганом 
“За љепшу Српску, за љепшу Модричу”. Награде су освоји-
ли:  Славица Перановић из Скугрића, Сабиха Дугић из Та-
реваца и Миленка Цетић из  насеља Добор. Посебна пох-
вала додијељена је ЈЗУ Специјалној болници за хроничну 
психијатрију Гаревац.

  Културна хроника општине Модрича
Богатство, квалитет и разноврсност садржаја

Припремио: Глигор Муминовић 
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Модричко љето – пети пут 

Са једне од манифестација Модричко љето 2016. 
У организацији Туристичке организације општинe 

Модрича манифестација Модричко љето 2016.  је траја-
ло од 2. до 5. августа 2016. године. Првог дана мани-

фестације организована је Модна ревија за одрасле на 
Тргу Др Милана Јелића на којој су своје моделе прика-
зали Хертеx, А ла моде и М&А-Дана. Вече су својим пле-
сом увеличали и чланови плесне школе Ритам из Српца 
као и госпођа Биљана Стојановић која се бави израдом 
торти и колача. Другог дана манифестације на Љетној 
позорници СКЦ-а одржано је Зумба вече. Публици су 
се представили специјални гости – зумба инструкто-
ри из Добоја, Сарајава и Хрватске као и домаћини из 
Модриче. На велико одушевљење малишана из нашег 
града, трећег дана одржана је представа за дјецу Маша 
и медо. Четвртог дана организовано је караоке такми-
чење пјевача аматера под називом Микрофон је ваш. 
На такмичењу је учествовало једанаест такмичара, а 
најуспјешнији су били: 1. Жана Симић 2. Јована Никић и 
3. Емрах Суљић. Награде најбољим пјевачима уручила 
и публици се захвалила Александра Тошановић, дирек-
торица Туристичке организације општине Модрича. 

Трећа Смотра фолклора у Скугрићу 
У организацији Културноумјетничког друштва „Сав-

ка Мачак“ из Скугрића 22. јула 2016. године одржана 
је Трећа смотра фолклора у мјесној заједници Скугрић. 
Током вечери представило се 10 културно умјетничких 
друштава, од којих 6 са подручја општине Модрича и то: 
Завичај из Модриче 5, Модрича, Милошевац, Требава из 
Копривне, Крчевљани, Зоран Томушиловић Дуго Поље 
- Ботајица, Савка Мачак из Скугрића  и гости: Слатина, 
Церовица, Обудовац и Напредак из Бушлетића и Доња 
Грапска. Смотра је одржана на Љетњој позорници која 
је изграђена између школе и стадиона. Циљ смотре је 
његовање културе и традиције српског народа, чување 
његових обичаја и ношњи и упознавање и зближавање 
младих са подручја општине Модрича и шире са просто-
ра Посавине, Требаве, Вучијака и Озрена – обнављање 
старих и стицање нових пријатељстава. Домаћин мани-
фестације уручио је захвалнице свим учесницима у про-
граму као и онима који су финансијски помогли његову 

реализацију.  Публика је уживала у богатству и разновр-
сности игре и костима и срдачно поздравила све учес-
нике у програму. Након смотре фолклора одржан је ноћ-
ни турнир у фудбалу који је привукао велики број екипа 
и изазвао велико интересовање публике. 

Велико интересовање за Трећу смотру фолклора 

Дјечија Нова година

Дјечија Нова година – препуна дворана, 
разноврстан програм и богати пакетићи

Традиционално и ове године општина Модрича и 
Српски културни центар у сарадњи са привредници-
ма са подручја општине су организовали манифеста-

цију Дјечија нова година 30. децембра 2016. године у 
Спортској дворани Модрича. Ово је највећа манифе-
стација дјечије радости, пјесме и игре у нашем граду. 
За најмлађе становнике општине обезбијеђено је 3500 
пакетића. Поред општине Модрича у куповини пакетића 
учествовала су још 32 модричка предузећа, установе и 
појединца. Овом приликом приређен је богат културно 
– забавни програм у коме су учествовали: Хор Основне 
школе „Сутјеска“, ритмичке секције основних школа 
„Свети Сава“ и „Сутјеска“, Модричке мажореткиње, дје-
ца из вртића „Наша радост“ и чланови  Аматерске сце-
не младих. Ипак, новогодишњи пакетићи из руку Дједа 
Мраза највише су обрадовали најмлађе Модричане. 
Дејан Стојановић, директор Српског културног центра, 
пожелео је малишанима срећну Нову годину и захвалио 
се општини Модрича и привредницима који су обезбје-
дили пакетиће. 

  Културна хроника општине Модрича
Богатство, квалитет и разноврсност садржаја

Припремио: Глигор Муминовић 
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Двадесет пета Светосавска академија

Светосавска академија – традиционално пуна сала

Двадесет пета Светосавска академија је почела српском 
химном Боже правде и Химном Светом Сави.   Часни оци 

Српске православне цркве су освештали славски колач, а 
потом свечану Светосавску бесједу говорио је јереј Нико-
ла Горановић. По тексту и стиховима Глигора Муминовића 
чланови   Драмско-рецитаторске секције Културноумјет-
ничког друштва “Модрича” и Музичког друштва „Исидор 
Бајић“ казивали су и пјевали Модричи са љубављу. Кул-
турноумјетничко друштво „Модрича“ за допринос развоју 
културе сваке године додијели по једну диплому, плакету 
и повељу. Ове године диплома је додијељена Драгани То-
мић, плакета Данијелу Кривошији, а повеља Ратку Бабићу.  
Признања на наградном конкурсу Савовање,  су добили: 
Светосавску палету за најуспјешније ликовне радове: Мар-
ко Симић, Теа Вукаловић и Јована Ристић; а Светосавско 
перо за најуспјешније литерарне радове: Анђела Лазић, 
Милка Саиловић и Александар Јеремић. Дванаести број 
Савовања, годишњака за културу општине Модрича, пред-
ставио је његов уредник Глигор Муминовић.

Дан Борачке организације и Десета Златна лира
Дванаеста Свечана академија поводом Дана Борачке 

организације Републике Српске одржана је 13. фебруара 
2017. године. Чланови Драмско-рецитаторске секције КУД 
„Модрича“ и Музичко друштво „Исидор Бајић“ су подсјети-
ли присутне на живот и страдање светог мученика Трифу-
на, значај Првог српског устанка и формирања Републике 
Српске, Војске РС и Борачке организације РС. У склопу ака-
демије промовисан је једанаести број Саборца, годишњака 
Борачке организације општине Модрича и одржан Десети 
Мали фестивал велике поезије „Златна лира“ на коме се 
основци и средњошколци такмиче у казивању родољуби-
ве поезије. Признање „Златна лира“ су освојили: 1. мјесто: 
Емилија Ћулибрк, Марко Драгановић и Валерија Благоје-
вић; 2. мјесто: Александра Јеремић, Маја Јосиповић и Зо-
рана Стојановић;  3. мјесто: Ивана Ивић, Оливера Ристић и 
Бојан Топаловић. Борачка организација општине Модрича 
додијелила је захвалницу Стани Милићевић и плакете Geir 
Fredrik Larsenu  из Удружења ветерана Норвешке и Габрије-
ли Ђаковић. 

Са Дванаесте Свечане академије поводом Дана БО РС

Шеснаест позоришних представа

Сцена из монодраме Косово о чудеса небеских судбина
И позоришни живот у Модричи добија на замаху, сваке 

године је све богатији, садржајнији, квалитетнији и орга-
низованији. Између два Видовдана (2016. и 2017.)  у Српском 
културном центру је приказано шеснаест  позоришних пред-

става. Почело је представама Жене, Ја у школу крећем и 
Јавни час  Аматерске сцене младих из Модриче, наставље-
но Палчицом Народног позоришта Републике Српске, Пе-
пељугом Позоришта Полетарац па Чаролијом – Залеђено 
краљевство Позоришта за дјецу Републике Српске, затим 
Миња и Тоде децу разоноде и Раша Попов са дјецом па три 
монодраме Светозар Трећи, Косово о чудеса небеских суд-
бина и Ђе је пита, затим представа О глуматању и на крају у 
оквиру Шестог фестивала академских позоришта Босне и 
Херцеговине:  Правда за Гуливера (Пут у Лили Пут)  Позо-
ришта младих Бања Лука, Краљ Иби Студентског позоришта 
Универзитета у Бањој Луци, Прљави веш Бањолучког сту-
дентског позоришта, Ода радости (девета недовршена) 
Мостарског театра младих  и Брачне игре Удружења по-
зоришта младих Тузле. Све су представе биле солидно 
посјећене што је најбољи доказ да Модрича постепено до-
бија позоришну публику. Уз минимум улагања урађено је 
доста.

  Културна хроника општине Модрича
Богатство, квалитет и разноврсност садржаја

Припремио: Глигор Муминовић 
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Изградња новог вртића

Обданиште у изградњи
У оквиру наставка сарадње општине Модрича и швајцар-

ске фондације „Оberwаllis - За дјецу нашег свијета“ почетком 

године почела је изградња дјечијег вртића и кафе сласти-
чарне. Швајцарска фондација је за изградњу објеката, са 
комплетним уређењем и набавком опреме, обезбједила 
550.000 еура. Вртић ће, поред смештаја дјеце која треба да 
крену у ову предшколску установу, бити у функцији укључи-
вања дјеце ометене у развоју у предшколско-васпитно-об-
разовни процес, док ће се у кафе сластичарни одвијати рад-
но окупациона терапија за дјецу ометену у развоју. Општина 
Модрича је уступила земљиште и обезбедила потребне доз-
воле за изградњу, те ће извршити укњижбу објекта у своје 
власништво. Новоизграђени вртић и кафе сластичарна ће 
правно дјеловати и оквиру ЈПУ„Наша радост“. Изградњом 
вртића смањиће се листа чекања у постојећем вртићу.   

Љетни камп „Ријечани 2016“  
Асоцијација средњошколаца у БиХ, Локални тим Модрича 

од 20. до 23. јуна 2016. године организовао је Љетни камп у 
Ријечанима. На Љетном кампу је учествовало 20 средњош-
колаца из Бања Луке, Брчког, Сребреника, Источног Са-
рајева, Грачанице, Оџака, Прозора, Орашја, Живиница и 
Модриче. Током четири дана боравка у кампу средњошкол-
ци су имали прилику да се едукују на тему тимског рада, со-
лидарности и толеранције. Камп су посетили и представници 
општине Модрича који су дали велику подршку Асоцијацији 
средњошколаца. Асоцијација је основана 2007. године са 
основним циљем побољшања статуса средњошколаца у 
цијелој БиХ кроз реализацију њихових идеја и заступања 
права. Асоцијација дјелује путем Локалних тимова који дје-
лују у 50 градова широм БиХ. Љетњи камп младих у Горњим Ријечанима

Поклони за првачиће 

Поклони за срећан почетак школовања

На почетку нове школске године начелник општине 
Младен Крекић заједно са својим сарадницима  посјетио је 
основне школе „Сутјеска“ и „Свети Сава“ гјде је свим пр-
вачићима пожелио пуно успијеха и срећан почетак шко-
ловања те им уручио скромне поклоне чиме је показао да 
локална заједница води бригу и о својим најмлађим суг-
рађанима. Овом приликом, као и ранијих година, за све 
малишане који су кренули у прве разреде организована је 
пригодна манифестација добродошлице коју су приредили 
нешто старији ученици обје школе. У прве разреде основ-
них школа у школској 2016/2017. години укупно је уписано 
188 ученика, што представља смањење у односу на прошлу 
школску годину. 

Дјечија недјеља
Дјечија недјеља је одржана од 3 - 7. октобра под слоганом 

„Породица на првом мјесту“, а дјеца су кроз игру говорила 
о својим правима. Поводом Дјечије недјеље у обданишту 
„Наша радост“ одржан је Дан отворених врата у току којег 
су родитељи имали прилику да у обданишту проведу врије-
ме са својом дјецом и увјере се у услове бораква дјеце и 
рада са њима. Малишане из вртића посјетили су и представ-
ници локалне управе и уручили им поклоне. Поред Дана 
отворених врата у ЈПУ „Наша радост“ Дјечија недјеља је 
обиљежена и другим активностима, како ове установе тако 
и основних школа. Организоване су радионице на тему дје-
чијих права, приредбе, спортски дан, музичке активности.           

    Дјечија недјеља у Дјечијем обданишту  

   На младима свијет остаје
  Стална брига о младима
Припремила: Марија Крсмановић
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Студентске стипендије у школској 2016/2017. години

Студенти потписују уговоре о стипендијама 
У школској 2016/2017. години из буџета општине Модри-

ча стипендирају се 193 студента, од којих 133 право на сти-

пендију имају из претходних година. Уговори са 60 нових 
стипендиста потписани су 4. јануара, а на списку стипендис-
та налазе се још 43 студента, чија права у текућој школској 
години мирују, јер су обновили годину студија. У сарадњи са 
привредницима општине Модрича утврђена су дефицитар-
на занимања и то: студиј технологије (обућарски и кожар-
ски смјер), машинства и електротехнике, која су у конкурсу 
бодована са додатних 30 бодова. Стипендије се исплаћују 
редовно у мјесечном износу од 100 КМ, с тим да се за 30 
% увећавају студентима који су у претходној години студија 
положили све испите и постигли успјех 8,00 и више. Из 
општинског буџета за стипендије сваке године издваја се 
око 200.000 КМ. 

Регионални турнир друштвених иновација 2017.
У организацији Фондације „Мозаик“ у Модричи је 27. 

маја 2017. године одржан Турнир друштвених иновација. 
Учествовале су 23 групе младих из Модриче, Оџака, Ву-
косавља, Добој Југа, Градачца и Теслића. Према оцјени 
Жељка Пауковића, директора програма Фондације све 
групе су успјешно развиле и презентовале своје идеје из 
којих ће развити пројектне апликације. Најуспјешније ће 
бити подржане износом од 3.000 КМ, а њихова реализација 
предвиђена је током љета 2017. На турниру је учествова-
ло осам група младих из Модриче, пет из Оџака, седам из 
Вукосавља и по једна из Добој Југа, Градачца и Теслића. 
Највише бодова добила је група из Теслића за идеју под на-
зивом „Школа родитељства“. На другом мјесту је група из 
Добој Југа са „Гимнастичким кампом“ и на трећем „Омла-
дински хостел“ из Модриче.  

Регионални турнир друштвених иновација

Пројекти Омладинске банке

О програмима Омладинске банке
Путем Омладинске банке уз подршку Фондације „Мо-

заик“ и општине Модрича у току 2016. године успјешно је 

реализовано седам пројеката неформалних гупа младих. 
Ријеч је о пројектима: „Бити другачији“, „Традиција под мас-
кама“, „Искључи Вај-фај, укључи младе“, Уређење спортског 
игралишта „Спорт и дружење“, „Млади за локлану зајед-
ницу“, „Простор за све генерације“ и „Безбиједно дијете – 
срећно дијете“. Укупна вриједност пројеката је 24.567,60 КМ 
од чега су општина Модрича и Фондација Мозаик издвојиле 
14.847,60 а преостали износ су обезбиједиле неформалне 
групе младих помоћу донатора. Основни циљ Омладинске 
банке је повећање учешћа младих у развоју локалне зајед-
нице. У посљедњих девет година путем Омладинске банке 
у Модричи реализовано је 77 пројеката укупне вриједности 
око 270.000 КМ. 

Девета сједница Омладинског парламента општине Модрича    
Девета сједница Омладинског парламента одржана је 

4. маја 2017. године. Делегати, ученици Средњошколског 
центра “Јован Цвијић”, су једногласно усвојили дневни 
ред и донијели одлуку о реализацији два тзв. мала пројек-
та за школску 2017/2018. годину: Квиз знања и Турнири у 
малом фудбалу и кошарци. Укупна вриједност пројеката је 
1.600 КМ. За финансирање тзв. великог пројекта из општин-
ског буџета предложена су три пројекта: „Набавка платна 
и пројектора“, „Обнова библиотечког фонда“ и „Набавка 
спортске опреме“. Већином гласова одабран је пројекат 
„Набавка спортске опреме“. Вриједност пројекта је 3.080 
КМ. У протеклих осам година средњошколци су преко пар-
ламента реализовали 36 пројеката вриједих 75.000 КМ. 
Сједници је присуствовао и начелник општине Младен 
Крекић који је у оквиру тачке дневног реда „Актуелни час“ 

разговарао са ученицима о питањима која се тичу локалне 
заједнице и младих.  

Изјашњавање на Омладинском парламенту

   На младима свијет остаје
  Стална брига о младима
Припремила: Марија Крсмановић
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Постхумна одликовања

Додјела одликовања породицама погинулих бораца
У 2016. години у општини Модрича су за четрдесет и 

двије  породице погинулих бораца уручена Одликовања 

Медаља заслуга за народ. У октобру мјесецу одликоваља 
су уручена поводом Видовдана - Крсне славе Војске РС за 
двадесет и осам погинулих бораца,  дванест са подручаја 
Модриче, осам из Дервенте, шест из Шамца и два из До-
боја. У име предсједника РС одликовања је породицама 
погинулих бораца ВРС уручио Душко Милетић, предсједник 
Предсједништва Борачке организације РС. 

У децембру мјесецу постхумно је одликовано још четр-
наест борца, једанаест са подручаја Модриче и три из 
Дервенте, поводом 15. септембра, Дана погинулих бораца 
и несталих цивила РС. Одликовања је у име предсједника 
РС уручио Недељко Митровић, предсједник Републичке 
организације породица заробљених, погинулих бораца и 
несталих цивила заједно са начелником општине Младеном 
Крекићем.

Одликовања су додијељена на приједлог Борачке орга-
низације РС. 

Дјеца са Косова у Модричи
Одбор за помоћ Србима са Косова и Метохије (КиМ) неко-

лико година проводи пројекат Спојимо дјецу Косова и Мето-
хије и РС. У 2016. години у пројекат се укључила и општина 
Модрича, која је од 20 - 27. августа угостила 50 ученика са 
КиМ. Ученици су смјештени у породице њихових вршњака. 
Начелник општине уприличио је пријем за госте. У току бо-
равка у Модричи организован је и пригодан програм у којем 
су учествовали и ученици са КиМ и из Модриче, гости су 
обишли Дугу Њиву, СРЦ Ријечани, основне школе и вјерске 
објекте. У склопу посјете организован је и пријем у Влади 
РС. Приликом испраћаја гостију начелник општине је уручио 
појединачно скромне новчане износе, а општина је сноси-

ла и трошкове превоза. Општина Модрича и у 2017. години 
учествује у овом пројекту.

Дјеца са Косова на Дугој њиви

Посјете породицама погинулих бораца и РВИ

У посјети једној од породица погинулих бораца

Поводом Видовдана, Дана општине Модрича, представ-
ници Општинске управе и општинске Борачке организације 
још од 2005. године обилазе породице погинулих бораца 
и РВИ I категорије, као и породице са посебним мјесечним 
примањима. Сваке године за ове породице припреме се и 
скромни поклон пакети. У 2016. години поводом Дана општи-
не представници локалне управе обишли су 365 породица, 
од којих су 342 породице погинулих бораца, 13 породица са 
посебним мјесечним примањима и 10 РВИ I категорије. По-
ред обилазака поводом Дана општине ове категорије ста-
новништва обилазе се и поводом божићних и васкршњих 
празника.

Накнада за уџбенике  
Општина Модрича  посебну пажњу поклања школовању 

дјеце ППБ и РВИ. Право на накнаду за уџбенике имају дје-
ца  ППБ, РВИ од I–IV категорије инвалидности који похађају 
основну и средњу школу, као и дјеца РВИ од V–X катего-
рије који имају троје и више дјеце, а која похађају школу. 
За школску 2016/2017. годину право на накнаду у износу од 
100 КМ имао је 51 ученик, дјеца РВИ. Дјеца ППБ су завршила 
средњошколско образовање и уписала факултет, због чега 
је уведено право на набавку уџбеника за  ове студенте, у 
износу од 200 КМ. Ово право остварује 26 студента. Дјеца 
ППБ и РВИ поред права на исплату за уџбенике, имају право 
и на накнаду за превоз, ђачке екскурзије, студентске сти-
пендије и студентске екскурзије.  

Подјела накнада за уџбенике

Хуманост на дјелу 
Акције солидарности

Припремила: Марија Крсмановић 
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Бањско лијечење

Испраћај на бањско лијечење

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС 
Пројектом бањске рехабилитације РВИ и чланова ППБ за 
2016. годину предвидјело је рехабилитацију 568 лица из РС 
у неколико бањско-климатских здравствених установа. У 
оквиру овог пројекта из Модриче је 13 лица, којима је овај 
вид здравствене заштите препоручен од стране љекара и 
који до сада нису користили то право упућено је на бањско 
лијечење у Здравствено-туристички центар „Бања Врућица“ 
у Теслићу. Трошкове бањске рехабилитације сноси ресор-
но министарство, а трошкове превоза општина Модрича. 
Пројекат бањске рехабилитације реализује се од 2006. го-
дине. До сада је право на бањско лијечење користило 138 
лица из Модриче, од чега 73 РВИ и 65 чланова ППБ.

Посјете Колективном центру Кладари Доњи
Представници општине Модрича ни једне године не за-

борављају кориснике Колективног центра у Доњим Клада-
рима пред божићне и васкршње празнике, а поред посјета 
пред два највећа хришћанска празника обилазе их и током 
године. Заједно са представницима општине посјете их и 
представници Центра за социјали рад, Црвеног крста, Ми-
нистарства за избјегла и расељена лица и свештенства 
СПЦ. Свака посјета прилика је да им се уруче поклон па-
кети. У Колективном центру смјештено је 17 корисника. 
Општина Модрича сваке године обезбјеђује ложача у врије-
ме грејне сезоне и домара који води бригу о Колективном 
центру и корисницима центра, док је ресорно Министарство 
обезбиједило огрев за ову грејну сезону. За најугроженија 

лица ООЦК бесплатно свакодневно обезбјеђује хљеб, а по-
времено и друге намирнице. 

У једној од посјета Колективном центру

Деминирање

Деминери на задатку
Листа приоритета деминирања за 2016. годину садржала 

је 12 задатака површине 354.704 квадратних метара. Током 

прошле године вршено је више противминских активности. 
Реализован је пројекат деминирања методом техничког из-
виђања означен као „Скугрић - Потпоље“ површине 24.768 
метара квадратних. Организовано је и генерално извиђање 
ризичности на мине на двије локације планиране за градњу 
објеката. Регистрација и уклањање неексплодираних убој-
них средстава вршено је континуирано. Листа приоритета 
деминирања за 2017. годину садржи 11 пројеката демини-
рања површине 374.758 метара квадратних. Деминерска 
сезона започела је реализацијом пројекта деминирања на 
парцели Видићка у насељу Доњи Кладари површине од 
14.091 метар квадратни. У протеклих 20 година реализова-
но је 35 пројеката укупне површине 787.191 квадратних ме-
тара. Преостало је да се реализује 46 пројеката површине 
2.407.312 квадратних метара. 

Поплаве у мају 2017. године
Због временских неприлика које су 23. маја 2017. годи-

не захватиле дио Модриче, одмах је проглашена ванредна 
ситуација у МЗ Копривна, Копривнска Требава, Бабешни-
ца, Врањак, Ријечани и Крчевљани. Дошло је до великих 
штета на путној инфраструктури, грађевинским објектима 
и пољопривредном земљишту. Најтежа ситуација била је у 
Копривни где је уништено 12 километара путне мреже, пот-
порни зид, пут за скелу. Двије породице су евакуисане. Дан 
након временских неприлика начелник општине, директор 
Републичке управе цивилне заштите РС, помоћник мини-
стра водопривреде у ресорном Министарству, представни-
ци Цивилне заштите и мјесних заједница обишли су најугро-
женија подручја. Заједно са локалним становништвом одмах 
су предузете активности на рашчишћавању путева.  Посље-
дице великог невремена санирале су и екипе Цивилне 
заштите како би се живот што прије нормализовао. Након 

процијењене штете видјеће се у којој мјери се може помоћи, 
поручено је овом приликом из ресорног министарства.

У борби са бујицом

Хуманост на дјелу 
Акције солидарности

Припремила: Марија Крсмановић 
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Дипломе Вук Стефановић Караџић и ученици генерације

Вуковци из Основне школе „Свети Сава“
Дипломе Вук Стефановић Караџић се додјељују ученици-

ма основних и средњих школа који су за вријеме основнош-
колског или средњошколског образовања у свим разреди-
ма и из свих предмета имали одличан успјех и примјерно 
владање. Само ти ученици знају колико је за такав успјех 
требало концентрације на часовима, учења код куће, коли-
ко је страница требало прочитати и колико задатака рије-
шити, како бити одличан и примјеран свих девет односно 
четири године, како се не опустити никада и ни на један 
тренутак. Зато ти ученици заслужују наше поштовање и по-
себна признања. Очекивати је од њих да тако исто буду и ус-
пјешни студенти и да буду они ти који ће касније бити главни 
носиоци нашег привредног и уопште друштвеног развоја. 
На завршетку школске 2016/2017.  године Диплому Вук Сте-
фановић Караџић добило је укупно 25 ученика завршних 
разреда модричких основних и средњих школа. 

Вуковци из Основне школе „Сутјеска“
У Основној школи „Свети Сава“ је седам ученика добит-

ника Дипломе Вук Стефановић Караџић. Све петице из свих 
предмета у свим разредима и примјерно владање имали су: 
Емилија Ћулибрк, 9/1; Марко Којић, 9/1; Јелена Лалић, 9/2; 
Александра Јеремић, 9/3; Арсен Тим Херман, 9/3; Адрија-
на Новаковић, 9/4 и Ђурђина Стокић, 9. разред Подручне 
школе у Дугом Пољу. Своје образовање у Основној школи 
„Сутјеска“ са просјеком оцјена 5,0 и примјерним владањем 
током свих девет година школовања завршило је 14 учени-
ка. Диплому Вук Стефановић Караџић добили су: Драгана 
Лукић, 9/1; Милица Јовић, 9/1; Синиша Малиновић, 9/1; Ду-
шан Јовановић, 9/1; Никола Мишић, 9/1; Бојана Пебић, 9/2; 

Јово Брадашевић, 9/2; Анђела Томић, 9/2; Марина Илић, 9/3; 
Лидија Гојковић, 9/3; Ивана Митошевић, 9/4; Ведран Томић, 
9/4; и ученици 9. разреда из  Подручне школе Скугрић Ми-
ленко Савић и Јован Филиповић. 

Четворогодишње образовање у Средњошколском цен-
тру „Јован Цвијић“ са свим закључним оцјенама 5 током 
школовања завршила су четири ученика: Милица Божић, 
4/1; Нура Турсић, 4/1; Дејана Раулић, 4/2 и Борко Пачавра, 
4/4.   

Вуковци из Средњошколског центра „Јован Цвијић“
Због остварених посебних резултата на такмичењима, 

смотрама, изложбама и конкурсима из реда најбољих осно-
ваца и средњошколаца за ученике генерације проглашени 
су: Александра Јеремић у Основној школи „Свети Сава“, 
Драгана Лукић у Основној школи „Сутјеска“ те у Средњош-
колском центру „Јован Цвијић“ Нура Турсић, ученица гим-
назије за четворогодишње школовање и Стана Тешић за 
трогодишње школовање.  

Александра Јеремић, ученик генерације из ОШ „Свети Сава“

  За примјер и понос
  Најбољи међу најбољим 

      Припремила: Сања Самарџић Марјановић
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Регионална и републчичка школска такмичења

Драгана Лукић, ученик генерације 
из ОШ „Сутјеска“

Као и претходних година модрички 
основци и средњошколци су и у школ-
ској 2016/2017. години показали за-
видно знање из наставних предмета 
и вјештина у спортским дисциплинама 
на регионалним и републичким такми-
чењима. Велику подршку имали су од 
својих родитеља, наставника и школа.

У конкуренцији ученика основних 
школа највише су имали математи-
чари и гимнастичари. На регионал-
ном такмичењу из математике Алек-
сандра Јеремић из Основне школе 
„Свети Сава“ освојила је прво мјесто, 
док је друго мјесто освојила Драгана 
Лукић из Основне школе „Сутјеска“. 
У даљем такмичењу преко Јуниор-
ске математичке олимпијаде Босне 
и Херцеговине ученица Александра 
Јеремић је изборила право учешћа 
на Јуниорској балканској математич-
кој олимпијади, која ће се одржати 
до краја јуна 2017. године. На регио-
налном такмичењу из информатике 
за ученике деветих разреда  Бојана 
Пебић из Основне школе „Сутјеска“ 
била је прва, а на републичком такми-
чењу освојила је треће мјесто. Учени-
ци Основне школе „Свети Сава“ Нађа 
Симић и Славиша Ваић на регионал-
ном такмичењу из енглеској језика 
за ученике седмих разреда освојили 
су друго и треће мјесто. Ученик петог 
разреда Основне школе „Свети Сава“ 
Сретен Станковић освојио је прво 
мјесто на епархијском такмичењу из 
познавања вјеронауке, а екипа ње-
гове школе освојила је такође прво 
мјесто на регионалном такмичењу из 
познавање Прве помоћи. Одбојкашка 

и фудбалска секција Основне школе 
„Сутјеска“ освојиле су у конкуренцији 
дјечака прва мјеста на регионалном 
такмичењу, док су у кошарци екипе 
дјечака и дјевојчица Основне школе 
„Свети Сава“ били трећи. Посебан ус-
пјех забиљежили су ученици Основне 
школе „Сутјеска“ у гимнастичким 
дисциплинама. На регионалном так-
мичењу у различитим узрасним кате-
горијама Андреа Јеремић је освојила 
прво мјесто партер, прескок и греда, 
Тијана Илић прво мјесто на партеру 
и друго на греди, Неда Новић друго 
на партеру и греди, Тијана Новако-
вић треће у прескоку, Лука Дринић 
треће на партеру, Милка Саиловић 
треће на прескоку, Николина Пејић

Нура Турсић, ученик генерације 
из СШЦ „Јован Цвијић“ 
(четверогодишње школе)

прво на греди и друго прескок и пар-
тер, Лукијана Милинковић друга на 
греди и Николина Вујковић и Божана 
Дугић треће на партеру и греди. На 
такмичењу на нивоу Републике Срп-
ске Милка Саиловић је освојила друго 
мјесто у прескоку и треће на греди, 
Андреа Јеремић је такође била трећа 
у прескоку и греди, као и Божана Ду-
гић на прескоку. Ученици Средњош-
колског центра „Јован Цвијић“ так-
мичили су се из физике, математике, 
српског језика и језичке културе и 
спорта. На регионалном такмичењу 
из физике у конкуренцији ученика 
првих разреда прво мјесто освојила 
је Слађана Дамјановић, такође прво 
мјесто у конкуренцији других разреда  
освојио је Жељко Трипић, у конкурен-

цији трећих разреда друга је била Ма-
рија Ђукић и у конкуренцији четвртих 
разреда Лука Матијашевић је освојио 
треће мјесто. На републичком такми-
чењу из физике за ученике других 
разреда средње школе прво мјесто је 
освојио Жељко Трипић. На регионал-
ном такмичењу из математике у кон-
куренцији првих разреда прво мјесто 
је освојила Слађана Дамјановић, а 
треће Ненад Ђорђић. 

У конкуренцији других разреда 
друго мјесто је освојио Жељко Три-
пић. На такмичењу из математике за 
треће разреде друго мјесто су по-
дијелиле Наташа Петровић и Марија 
Ђукић, док је код четвртих разреда 
друга била Нура Турсић. На репу-
бличком такмичењу из математике 
за ученике првих разреда Слађана 
Дамјановић је освојила друго мјес-
то.  На такмичењу из српског језика 
и језичке културе ученица другог 
разреда Јана Дрпа овојила је треће 
мјесто на нивоу регије и прво мјесто 
на нивоу Републике Српске. 

Модрички средњошколци дока-
зали су се и у спорту. Мушка одбој-
кашка екипа освојила је прво мјесто 
на регионалном такмичењу, а мушка 
кошаркашка екипа је била друга. На 
регионалном такмичењу из атлетике 
учествовало је 15 ученика, а најбољи 
резултат је остварио Петар Ћирко-
вић, ученик трећег разреда, који се 
пласирао на друго мјесто у дисципли-
ни бацање кугле. 

Стана Тешић, ученик генерације 
из СШЦ „Јован Цвијић“ 

(трогодишње школе)

  За примјер и понос
  Најбољи међу најбољим 

      Припремила: Сања Самарџић Марјановић
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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...

Црква у Модричи – покровитељ конкурса
Након селекције у школама радове је прегледао 

жири и прво констатовао да сви радови испуњавају 
тематске, техничке и временске услове, а потом до-
нио одлуку о додјели признања „Косовски божур“: 
а) За литерарне радове:

1. Прва награда: Лена Ливњак: Моја Република 
2. Друга награда:  Ања Пејић: Дјечији поглед на Ви-

довдан 
3. Трећа награда: Маја Топић: Вид Видовдана

б) За ликовне радове:
1. Прва награда: Митра Божић: Витез
2. Друга награда:  Ања Вујић: Црква са застава
3. Трећа награда:   Марина Симић: Храм

Српски културни центар – реализатор конкурса

Српски културни центар, Културноумјетничко 
друштво и Жири конкурса су захвални свим учес-
ницима конкурса, ученицима и њиховим настав-
ницима, за љубав према литерарном и ликовном 
стваралаштву и својој отаџбини и њеној слободи, 
а награђеним ученицима честита.

Модрича, 14.  јун 2017. године 

Чланови жирија

Општина Модрича – спонзор конкурса

  Млади на поклон празнику и своме граду
Резултати наградног конкурса „Вид Видовдана“

Припремио: Глигор Муминовић 

Одлука о додјели признања 
„Косовски божур“
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П р в а  н а г р а д а

Моја Република
Романија шири зелене горе, 
њиха Семберија пшенично море, 
Сава умива Посавину, 
диже се Грмеч у висину. 
Бијели се Бања Лука на Врбасу, 
почива Бијељина Дрини на таласу, 
Приједор Козара грли, 
Добој на Озрен хрли. 
Око Требишњице виногради, 
подруми пуни вина, 
из Требиња испод Леотара 
шаље поздрав Херцеговина. 
Ријеке шуме тихо 
да овдје робовао није нико, 
планине шапћу свима 
легенде о јунацима. 

Лена Ливњак

Ања Вујић: Црква са застава

Т р е ћ а  н а г р а д а

Вид Видовдана
„Косово воли и чувај,“ 
стално ми говори дјед. 
„Земља је српска то, 
тамо је био Косовски бој!“

Видовдан је празник 
Србима увијек драг, 
легенда то је о томе 
како се чува родни праг. 

Сви се сјећамо давнина,  
догађаја знаних –  
косовских јунака 
славом крунисаних.

Ето, сада славимо  
сјећање на њих, 
а Видовдану и Косову 
ја поклањам стих. 

Маја Топић

Митра Божић: Витез
Д р у г а  н а г р а д а

Дјечији поглед на Видовдан
Још сам посве мала, 
још врло мало знам, 
али знам да је Видовдан 
наш најсветији дан.
Знам да се мој народ 
увијек храбро борио 
за наше боље сутра, 
за љепша слободна јутра.
Знам да је било много 
страдања, крви и плача, 
али да је слобода била 
увијек од смрти јача. 
Ипак, никада нећу схватити 
зашто је мој народ 
морао толико патити 
и слободу тако крваво платити. 

Ања Пејић

Марина Симић: Храм

  Млади на поклон празнику и своме граду
Резултати наградног конкурса „Вид Видовдана“

Припремио: Глигор Муминовић 
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Најбољи у спорту Модриче за 2016. годину

Најуспјешнији у модричком спорту у 2016. години
Почетком фебруара одржан је 21. избор најуспјешнијих у 

спорту Модриче. Најуспјешнији спортиста општине за 2016. 
годину је одбојкаш Бранко Брестовац, капитен новог шам-
пиона Републике Српске, ОК ”Модрича”. Друга позиција 
припала је одбојкашици Модриче Амири Лојић – Гопо, док 

је трећи у конкуренцији спортиста био Момко Којић, фудба-
лер Модриче. Најбољи клуб у 2016. години је ОК ”Модрича” 
чији је предсједник Вид Благојевић проглашен за најбољег 
спортског радника у минулој години. Другопласирана је 
ЖОК ”Модрича”, а трећа је пионирска селекција ФК ”Модри-
ча”. Најуспјешнији тренер је Лазо Цвијић из ОК ”Модрича”, 
другопласирани је стратег ФК ”Врањак” Дејан Савић, док 
је трећу позицију заузео Никола Радић из Џију џицу клу-
ба “Ипон”. Најперспективнији спортисти Модриче су кара-
тискиња Николина Јовановић у пионирској, каратиста Недо 
Станковић у кадетској, те Анастасија Грбић из џију џицу у 
јуниорској конкуренцији. Посебно постхумно признање уру-
чено је породици преминулог Станислава Илића, бившег 
голмана ФК ”Требавац”, како би се сачувала успомена на 
његову људскост и велику оданост фудбалу. Избор спор-
тисте године пратио је одговарајући културноумјетнички 
програм у коме је учествовала Етно група „Вида“ из КУД-а 
„Модрича“ и Фолклорна секција КУД-а „Милошевац.“ 

Одбојкаши - шампиони Српске
У години када ОК ”Модрича” обиљежава пола вијека 

постојања, његови одбојкаши су у овај град донијели ново 
славље, врхунске резултате. Наиме, Модричани су нови 
шампиони Републике Српске. Они су на тај начин изборили 
ново учешће у Премијер лиги БиХ, гдје им се пружа прилика 
наступа на међународној спортској сцени. Сениори су насту-
пили у финалним утакмицама Купа Републике Српске и Купа 
БиХ, а до завршнице су елиминисали три члана “елите” БиХ. 
Иначе, Модрича је до сада била осам пута шампион Српске, 
са истим учинком и у Купу Српске. Након реорганизације 
овог спорта, Модрича је била и први шампион БиХ, а 2007. 
године и освајач Купа БиХ.  Да је “игра на мрежи” у Модричи 
поново у моди потврђују и последњи успјеси млађих селек-
ција овог колектива. Освојено је кадетско првенство БиХ, 
јуниори су без премца у Републици Српској и у БиХ. Пиони-
ри и кадети су други у Српској, гдје су у читавом шампионату 
имали само један пораз. У млађим селекцијама појавило се 

неколико репрезентативаца који ће учествовати на Балка-
нијади и на тај начин репрезентовати ове просторе.

Шампиони Републике Српске

Одбојкашице пете у БиХ

Успјешне у Премијер лиги
Одбојкашице Модриче  устабилиле су се у Премијер 

лиги БиХ. Крај сезоне завршиле су на солидном петом 
мјесту, поновивши исти успјех из претходног шампио-
ната. ЖОК ”Модрича” је у Спортско–културном центру 

побјеђивала и боље од себе, што улива наду да ће овај 
колектив бити супериоран као некада. Добра упра-
вљачка структура са прецизном селекцијом играчица, 
уз скромна материјална издвајања, остварила је макси-
мум. Свјесни да у спорту увијек треба отварати прозоре 
будућности, са  сарадницима покрећу сопствену Школу 
одбојке. Вјерује се да ће се тако у Модричи створити 
костур тима за велика дјела. Полазнице те школе су 110 
младих такмичарки, а учествовале су и у завршници ка-
детског првенства Републике Српске. Тако се отвара 
простор за здрав живот младих уз активно бављење 
спортом и склањање омладине од порока савременог 
доба. Ово је изузетно важно зато што женској омлади-
ни ствара услове за бављење спортом, док мушкарци 
имају могућности да учествују у различитим селекцијама 
великог броја фудбалских клубова који дјелују на под-
ручју општине. Иначе, ЖОК ”Модрича” основан је 1981. 
године. Уз то што су биле вицешампионке Југославије, 
три пута биле су најбоље у шампионатима Републике 
Српске, а два пута су побјеђивале у Купу Српске.

      Модрички спорт између два празника
    Значајни успјеси модричког спорта

       Припремио: Слађан Јеремић
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Фудбал се поново буди 

ФК „Врањак“ – нови друголигаш

Некадашњи шампион и освајач Купа Републике Српске и 
БиХ, Модрича завршила је учешће на друголигашком “запа-
ду” како је могла и знала. Приоритет је био да се нагомила-
ни проблема у функционисању овог колектива превазиђу 
те да се од љета крене у стварање тима који би у наредној 
сезони изборио повратак у Прву лигу Републике Српске. У 
знак сјећања на Милана Јелића, шестог предсједника Репу-
блике Српске и предсједника ФС РС и ФС БиХ, организо-
ван је седми Меморијал ”Др Милан Јелић”. Окупио је кадете 
из Републике Српске, Федерације БиХ и Србије, а побјед-
ник је била београдска Црвена звезда. Фудбал се буди и у 
модричким сеоским срединама. Тако је ФК ”Врањак” уз свој 
42. рођендан изборио пласман у 2. лигу Републике Српске. 
Остварили су резултате за сваку похвалу, највеће у минулој 
деценији. Заједно са Модричом, такмичиће се на друголи-
гашком “Западу” и на тај начин репрезентовати Модричу на 
фудбалској сцени. Пласман у виши ранг остварили су ФК 
”Слога” Јакеш, ФК ”Требавац” из Врањака, док је ФК ”Слога 
1964” из Скугрић играла у финалу ОФС Модрича. 

Деценија рада СТК “Модрича спин“ 
Модрички спорт поред одбојке, фудбала, каратеа, кик 

– бокса, џију џицу, чини и стони тенис. Стонотениски клуб 
„Модрича – спин“ обиљежио је  деценију постојања. По-
носни су на пређени пут и планирају још боље резултате у 
наредном периоду. Свако је на свој начин допринио бога-
тој историји клуба. Ипак, Игор Ђурић остварио је и најви-
ше. „До сада сам освојио 15 медаља. Златних је највише. 
Био сам на републичком такмичењу други појединачно и 
трећи екипно,“ каже он. Десет година Стонотениског клу-
ба донијеле су тешке прве кораке, муке са беспарицом и 
недостатак техничких могућности, али и радости, побједе и 
трофеје. Рајко Сајић, предсједник Скупштине клуба, каже да 
је пређен мукотрпан пут. „Процјењивали смо ситуацију у 
датом тренутку, покривали се колико смо дуги и успије-
вали. Са минималним средствима остварили смо солид-
не резултате. Имамо довољно столова, опреме. Радимо 
у Спортској дворани. Међутим, ваљали би нам примјере-

нији услови,“ рекао је Сајић. Наступајући на првенству Срп-
ске, модрички стонотенисери ,уз личну, граде и афирмацију 
свог града. 

СТК “Модрича спин“

Кошаркашки клуб „Модрича“ свакодневно напредује

Модрички кошаркаши у сталном успону 
Након потпуног опоравка модричке одбојке, замајац 

ка новим подвизима хватају кошаркаши. Данас Модрича-
ни нису у врху Српске у кошарци, као некада, али све се 
чини да се поврати стари сјај. „У посљедње двије године, 

кошарка у Модричи иде узлазном путањом. Појавило се 
доста младих и перспективних играча. Одређени број њих 
достигао је ниво када могу бити позвани у репрезентацију 
Републике Српске и БиХ“, истиче Слободан Јовановић, 
предсједник клуба.

У модричком кошаркашком колективу за сада се некако 
сналазе: „Општина Модрича нам много помаже, прије све-
га око термина у Спортској дворани. Имамо и пријатеље 
без којих тешко да би ишли напријед. Обрадују нас својим 
доласком у Модричу и они који много значе за кошар-
кашки спорт. Тако је уз прошли Видовдан овдје боравио 
Влада Ђуровић, један од најцјењенијих стручњака овог 
спорта на Балкану. Несебично је преносио своје искуство 
на наше младе играче. И Влади и сличним њему ми смо 
захвални.“ Дугогодишњи тренер модричких кошаркаша и 
заљубљеник у кошарку Драшко Баук каже да имамо гене-
рацију за велика дјела и да њихов успјех зависи само од 
наше организованости. 
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Општина Модрича
Програм обиљежавања Видовдана, Дана општине

Видовданска недјеља од 20. до 28. јуна 2017. године 
20. јун (уторак):  
 20,30 – Дукат- фест – Међународна смотра фолклора (Русија, Словачка)  –   
  Љетна позорница Српског културног центра
21. јун (сриједа):
 12,00 - Пријем породица погинулих бораца и ратних војних инвалида код  
  начелника општине 
 20,00 - Отварање 15. Видовданског купа у уличном баскету на полигону иза  
  Српског културног центра
22. јун (четвртак):
 12,00 - Пријем мајки које су родиле треће и више дјеце у 2016. години   
 19,00 - Концерт Дјечјег хора „Врапчићи“ – Српски културни центар
23. јун (петак):
 11,00 - Шаховско првенство пензионера у Светосавској улици
 13,00 - Сусрет ученика и просвјетних радника са начелником општине
24. јун (субота):
 10,00 - 19,00 – Регата на Босни „Модрича 2017. “ (од Подновља до Старог  
   моста у Модричи) 
 10,00 - Отварање Видовданског турнира у одбојци на пијеску – Културно  
  спортски центар  
 16,00 - Отварање Видовданског фудбалског турнира у Милошевцу   
 18,00 - Освештање Спомен-обиљежја „Пробој Коридора ‚92. “ у Скугрићу -  
  Мишићи
 20,30 - Видовданско завичајно вече „Косовски божур“- Пјесници и сликари  
  своме граду и празнику, промоција Видовданског годишњака и   
  Изложба из Завичајне збирке
25. јун (недјеља):
 7,30 - Отварање 20. Општинског спортског риболовног такмичења –   
  Такмичарска стаза на ријеци Босни
 9,00 - Обиљежавање 25. годишњице Пробоја Коридора - Дуга њива
 18,00 - Финале Видовданског турнира у одбојци на пијеску
26. јун (понедјељак):
 19,00  - Конференција беба  и Видовдански мозаик – Најмлађи своме граду  
  и празнику у Светосавској улици
27. јун (уторак):
 12,00 - Свечано отварање друге кружне раскрснице у граду
 18,00 - Финале 15. Видовданског купа у уличном баскету
 20,00 - Дефиле културноумјетничких друштава  
 20,30 - Видовданско вече музике, пјесме и фолклoрa
28. јун (сриједа):
 9,00 - Света литургија и парастос погинулим борцима за Републику Српску  
  у свим православним храмовима на подручју општине
 10,00 - Полагање цвијећа испред споменика  палим борцима за Републику  
  Српску у мјесним заједницама 
 11,00 - Поетски час, помен палим борцима и полагање цвијећа испред   
  Споменика борцима за Републику  Српску у Модричи 
 12,00 - Свечана сједница Скупштине општине у Српском културном центру
 13,30 -  Свечано отварање објекта Дјечјег вртића

Организациони одбор
ВИДОВДАНСКИ ГОДИШЊАК 
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