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Мало је градова који имају и равницу, и ријеку, 
и планину. Они који имају све то троје могу с 
правом рећи да имају све и да им ништа не фали.  
Један од таквих градова је и Модрича. Пола ње је 
легло у житна поља Посавине,  друга половина се 
вере по благим брежуљцима Требаве и Вучијака, 
а између планина и кроз равницу свјежину носи 
ријека Босна. Но, није то све што чини част и понос 
Модричанима. То су прије свега двије коте - Дуга 
њива на Требави и Липа на Вучијаку. То су завјетна 
мјеста Модричана – симболи слободе и поноса, 
части и непокора. То су мјеста која су се одсутно 
бранила у свим ратовима и бунама до посљедњег 
грама барута до задње капи крви.  Ту се мјерила 
храброст и част, понос и пркос, оданост земљи, 
Богу и народу. 

На Дугој њиви су се наши преци, још док су 
били многобошци окупљали да принесу жртву 
своме богу Перуну. На истом мјесту свети српски 
краљ Драгутин је подигао храм да би светим 
пророком Илијом замијенио громовника Перуна.  
Ту су устаници попа Петка Јагодића одолијевали 
османској сили до задњег грама барута у 
Требавској буни. Ту је поп Саво Божић бранио крст 
часни и слободу златну.  Одатле се командовало 
чувеном операцијом „Коридор '92.“ Одатле су 
кренуле јединице Војске Републике Српске да би 
на Видовдан 1992. године у Модричи разбили све 
блокаде и подјеле, спојиле источне и западни дио 
Републике Српске у јединствену, недјељиву братску 
заједницу. Зато се ту окупљамо сваке недјеље прије 
Видовдана да оживимо у себи и Перуна, и светог 
пророка Илију, и светог краља Драгутина и попа 
Петка Јагодића и попа Саву Божића, и Момира 
Талића, и Новицу Симића… да кажемо да ће нас 
бити док је Дуге њиве, а она је вјечна - израсла из 
прошлости, загледана у будућност.

Липа је Вучијачанима исто што је Дуга њива 
Требавцима, мјесто гдје су стали да би опстали, 
мјесто пркоса и поноса, мјесто од кога нема ни 
даље ни више, мјесто са кога се ишло у Вучијачку 
буну, са кога се бранило од Јасеновца, на коме је 
била посљедња тачка одбране „Коридора живота“ 
1992. године. И као што је према народном предању 
свети српски кнез Јован Владимир донио своју 
одсјечену главу у манастир у Дебру крај Охрида 
да ту буду заједно сахрањени, тако су Вучијачани 
своје главе доносили у Спомен-цркву на Липи да ту 
буду уписане за вјечност и оне из Другог свјетског 
и ове из Отаџбинског рата. И као што становници 
подрумијских села износе сваке године Крст 
светог српског кнеза на врх планине Румије тако 
се и ми сваке године у недјељу пред светог Јована 
Владимира окупљамо у његовом храму да одамо 
помен прецима, да се завјетујемо слободи да ће нас 
увијек бити када буде стани пани и да увијек има 
наде чак и онда када изгледа да пропало све је

 Г. М

Храм Светог пророка Илије на Дугој њиви –  
симбол трајања народа у простору и времену

Храм Светог Јована Владимира, 
српског кнеза,  на Липи – симбол слободе 

 и непокора
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Дуга њива и Липа 
 Симболи слободе и поноса
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Тачно знамо откада  под овим именом и у овоме 
уставно-правном положају постоји Република Српска. 
То је од 9. јануара 1992. године, од Дана светог прво-
мученика архиђакона Стефана, првог страдалника за 
хришћанство, онога који Бога моли за своје мучитеље 
„Господе, не урачунај им гријех овај“ и који је био Крсна 
слава Немањића. Тада су легално и легитимно изабра-
ни представници српског народа у Народној скупштини 
на Палама казали да је Босна и Херцеговина земља и 
српског народа и да о њеној судбини и уређењу нико 
не може одлучивати без Срба ма колико био бројан, 
богат и моћан.  Неки су се опасно заиграли у нади да 
ће уједињени од Срба направити послушну сиротињу 
рају којој ће узду наметнути и зајахати је они, представ-
ници двије моћне религијске заједнице, оне царске са 
Босфора  и оне друге те крунише господаре свијета у 
Ватикану. 

Нису рачунали на традиционални српски понос, твр-
доглавост, упорност, и одлучност, на свијест да је то за 
њих битка за бити или не бити. Насртали су безочно на 
64% српског грунта Босне и Херцеговине прогласивши 
носиоце тапија на ту земљу агресорима, они са 36% влас-
ништва над земљом, намјерно изврћући чињеницу да је 
у овом случају агресор онај са мањком у посједовном ли-
сту. Ето, ти такозвани агресори су својим животима бра-
нили своју ђедовину, своје светиње и гробове, своје куће 
и нејач. Није се поклекло ни када се у ту битку укључио 
и моћни НАТО пакт – који је себе прогласио најмоћнијом 
војном силом коју је историја запамтила, несвјесан да је 
то џин на стакленим ногама, оклоп и техника без срца, а 
срце одлучује све ратове. Није се поклекло ни када је Ре-
публика у цјелости била изолована и херметички затво-
рена од оних који себе зову међународном заједницом, 
а представљају само 13% свјетске популације (такав је 
однос у броју становника земаља Нато пакта и остатка 
свијета). Јасно је овдје свакоме ко зна бројке да чита ко је 
овдје права, а ко самопроглашена међународна заједни-
ца. Борба је трајала четири крваве ратне године да би се 

паљанска светостефанска одлука овјерила у Дејтону, по-
тврђена за сва времена крвавим печатом на коме је била 
крв 23.184  погинула борца Војске Републике Српске, од-
носно 29 070 убијених Срба.

Но, тачно не знамо откад Република Српска постоји 
у историјском смислу, откада постоји у жељама и нада-
ма Срба западно од Дрине, у култури, традицији и језику. 
Сигурно је да је постојала у стећцима и ћирилици, у не-
мањићким манастирима (рушеним и паљеним и из пепела 
васкрсаваним), у оној повељи која је ћирилицом писана 
1189. године и која почиње са „У име оца и сина“ и коју 
потписује писар Радоје (а не неки Алија, а данас је своја-
тају они који као народ тада нису били ни у сну), у одреди-
ма војводе Влатка Вуковића у Косовском боју, у докумен-
тима Стјепана Косаче (кога данас проглашавају Хрватом 
премда се потписивао као херцег од Светог Саве, а не од 
краља Звонимира), да је постојала у Новаковој пећини на 
Романији и ливљанским мукама старог Вујадина са обад-
ва сина, и на заставама херцеговачких, семберских, посав-
ских, требавских, вучијачких и крајишких устаника, у пу-
цњима Гаврила Принципа, у јауцима добојских логораша, 
у крицима из Јасеновца, Јадовна и херцеговачких јама, у 
биткама на Козари, Неретви и Сутјесци…

У стиховима Филипа Вишњића, Алексе Шантића, Јо-
вана Дучића, Скендера Куленовића… у приповиједању 
Светозара Ћоровића, Петра Кочића, Иве Андрића, Бранка 
Ћопића, Меше Селимовића… и још много, много прије 
свега овога, за шта тек сада прикупљамо доказе које су 
силни и похлепни немилосрдно уништавали да би ово 
могли прогласити својим.  Дубоки су и јаки коријени Ре-
публике Српске да би је неки од јуче проглашени народом 
и они други од прекјуче могли ишчупати из коријена. Ма-
ните се ћорава посла, нисмо ми овдје од јуче, нисмо ми 
народ  по жељама оних из Ватикана или Инстабула, већ 
по поријеклу и историјском трајању и пустите нас да на 
миру живимо свој живот, да га организујемо и уређујемо 
по својој жељи и мјери као што и ми вас пуштамо да жи-
вите и радите шта хоћете и како хоћете, само не на штету 
Срба и Републике Српске, тога је доста било, било га је и 
превише. 

Свечана бесједа поводом празника 

 Темељи Републике Српске

Дуга њива – свједок трајања у времену

 Да се никадa не заборави
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Изузетно је важно у име правде и истине стално 
понављати да Република Српска на овим простори-
ма постоји вјековима, постоји много дуже од Босне и 
Херцеговине, постоји откако се Зеленгора назвала по 
зеленој гори, Маглић по магли, Вучијак по вуковима, 
Козара по козама, Бања Лука по бањи у луци, Врбас по 
ријеци међу врбама… Ми смо им нашим језиком имена 
дали и тиме на њима исписали наше тапије. Важно је 
знати и ко их је бранио и одбранио и од Латина, и од 
Угара, и од Турака, и од Нијемаца, али и од усташа и од 
ханџар дивизија и да су те борбе биле страшне, крваве 
и дуге и да су неке трајале по неколико вијекова.  То је 
српско било и остаће,  што неки нису српски, а били су, 
то је њихов проблем, могу да буду шта хоће, али ништа 
српско не могу понијети - ни земљу, ни историју, ни кул-
туру, ни језик, а бише све то, бише да својатају туђе, 
бише само да залијепе своју етикету на туђу робу. Тако 
раде са земљом, историјом, културним добрима, јези-
ком…  Ништа им не треба дати ради тобожњег мира у 
кући, ни педаљ земље, ниједну историјску личност ни 
догађај, ниједно културно добро, ниједну ријеч из рјеч-
ника… нека стварају своје уз помоћ оних који су их за-
рад својих интереса проглашавали народом да им служе 
у сулудим походима једних на католички и протестант-
ски запад, других на православни исток. Истина некоме 
често зна бити тешка и болна, али од ње се зарад неке 
тобожње толеренције не смије одступити ни за цент, она 
мора бити врховни закон и гаранција нашег постојања и 
опстанка, наше главно оружје.  

Зато, када говоримо о Републици Српској, треба ићи 
до њеног коријена, а не само до одлуке о њеном дана-
шњем имену и уставно-правном статусу. Девети јануар 
1992. године је само дан када је добило име и данашњу 
друштвену, правну и историјску форму и верификацију, 
нешто што је на овоме простору постојало нико још 
тачно не зна колико миленијума. То је важно истицати 
свугдје гдје се тај дан слави и не само тада, него сва-
ким поводом и на сваком мјесту, записати и у преамбулу 
устава, у енциклопедије и историје, у споменике, у име-
на улица, у уџбенике обавезно, у пјесме, у симболе… 
да се зна чија је ово земља и на чијој земљи неки поку-

шавају правити своје државе. Само тако се брани Репу-
блика Српска, њене границе у простору и времену, њена 
историја и будућност, само тако ћемо сачувати свој сло-
венски коријен и српско име, своју препознатљивост 
међу народима. 

А када је у питању забрана обиљежавања Дана Репу-
блике Српске, односно Дана државности јер република 
је синоним за државу, свиђало се то коме или не, мора 
се одговорити чврсто и одлучно и, што су притисци 
већи, то и славље треба да буде озбиљније, свечаније 
и достојанственије, али без пркоса, иначе, брисањима 
српских симбола никада не би било краја све до пот-
пуног затирања српског имена. Брисали су нам српска 
имена градова, а неке у цјелости узели (Петровац, 
Дрвар, Грахово, Гламоч, Сарајево…), узели 16% српског 
грунта у Босни и Херцеговини, забранили српски грб и 
химну, крсну славу Републике, нашем језику дали нека 
тобоже своја имена, и то три различита, прогласили 
својом историју ове земље и у времену када их са да-
нашњим националним особеностима (која се огледају 
првенствено у религиозној припадности)  није било ни 
у корову, својатају историјске споменике, писце, науч-
нике… томе нема краја, узели би све што могу и, на 
крају, и оно најважније – узели би нам душу. 

То не траје од јуче, то траје од првих папских похода на 
Дрину и турских на Европу, то траје годинама несмањеним 
интезитетом и увијек уз помоћ неких других економски и 
војно моћних и силних: прво Турака, па Аустроугара, па 
Нијемаца и Павелића, па сада Амера – и са црним ђаволом 
само не са браћом по поријеклу, крви и језику. Не треба ову 
тенденцију приписивати цијелој популацији, то је тежња 
оних који желе бити везири, паше, аге и бегови и оних те 
им сахане лижу. Мора се чврсто стати и рећи: „Господо 
феудални великодостојници, доста је, нема ни нокат више, 
нема више раје – заборавите то. С нама се може само као 
са браћом, као са равним себи и никако другачије. Договор 
кућу гради, ако хоћете, а сила је растура. На растурању те 
заједничке куће највише сте учинили управо ви, ви којима 
је свега било мало, а слободе превише, ви ововремени ве-
зири, паше, аге, бегови и њихови саханолисци, ви сте нас 
натјерали да створимо Републику Српску и да у њене те-
меље уградимо слободу и понос као залогу њеног опстанка. 

 Глигор Муминовић

Споменик борцима за Републику Српску у Модричи

 Добор кула – сјеверна капија земље Босне
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Крећемо у су-
срет Видовдану и 
празнична атмос-
фера осјећа се на 
све стране. Младен 
Крекић је скоро на 
пола четвртог ман-
дата па се труди да 
на толико повјерење 
суграђана одгово-
ри истом мјером 
– повјерењем и дје-
лима корисним за 
читаву Модричу. Са 
њим разговарамо 
о Модричи између 
два празника. Мно-
го тога урађено је 

између два Дана општине: „Најбоље помаке виде они људи 
који нису свакодневно у нашем граду. Ми који овдје жи-
вимо тешко примјећујемо оно штоје урађено, али када 
дођу људи након годину дана, одмах похвале и примијете. 
Поносан сам када нашем граду понудимо нешто ново и 
корисно. Добили смо на Видовдан прошле године репре-
зентативан објекат Дјечијег обданишта и Кафе-сласти-
чарну. Неизмјерно хвала нашим пријатељима из Швај-
царске и Бранку Видићу нашем суграђанину који живи 
и ради у Швајцарској, који није заборавио свој град и 
који је заслужан за неше пријатељство са фондацијом 
Обервалис и све што су поклонили Модричи. Тешко да 
би ми могли то икада урадити. Радили смо кружне токове 
и обнављали инфраструктуру коју су прошле године по-
плаве и бујични потоци оштетили и уништили. Ја сам за 
критику сваке врсте да се укаже на оно што, евентуално, 
није добро. Међутим, људски је похвалити и поздравити 
труд и дјела која стварамо због свих грађана Модриче.“

Модричу су посјетили предсједник РС, многи њени 
званичници. Не избјегавају да похвале Ваш и рад Ваших 
сарадника, да Модричу узму као примјер како треба: „Ја 
волим да се стално ствара нешто ново и корисно у 
Модричи. Импонује човјеку када високи званичници 
дођу и хвале оно што је урађено. То мене чини срећ-
ним. Након свих разговора са предсједником Републи-
ке Српске, са предсједницом Владе РС, бројним мини-
стрима Модрича је успјела да пронађе дио пројеката па 
ћемо наредне године говорити о томе шта смо урадили. 
Сви ће се увјерити да то није мало. Људи попут Мило-
рада Додика, Жељке Цвијановић, бројни министри за 
нас су јако значајни и нису гости, него људи који воле и 
помажи овај град, који су дио њега.  Они су овдје у свом 
граду јер њихов је став да, када улажу у Модричу, они 
улажу и у Републику Српску и њену будућност.“

Брига начелника Модриче су пољопривредници, пен-
зионери, борачка популација. Његова брига је, дакле, 
човјек, човјек  је увијек на првом мјесту: „Такав кон-
цепт треба развијати. Наша највећа брига су дјеца. 
Јако сам срећан био када су пријатељи из Швајцар-
ске дошли недавно и допремили мини бус за дјецу из 
Дневног центра за дјецу са посебним потребама. Дје-
ца су увијек на првом мјесту, посебно дјеца са посеб-

ним потребама. Почаствован је човјек када може вра-
тити осмјех код људи којима је он највише потребан.“

Модрича се афирмише и кроз сајамске манифеста-
ције, кроз културу и спорт. Они буде понос, изазивају 
дивљење. „Организујемо низ сајамских манифе-
стација, долазе нам пријатељи и одлазимо код њих. 
Размјењујемо искуства, договарамо како и шта треба 
урадити. Модрича је постала препознатљива по јед-
ном броју тих манифестација. Имамо богат и култур-
ни живот, то се испољава на разне начине и бројним 
садржајима. Што се спорта тиче, фудбал је поново у 
успону, одбојка је у самом врху овог спорта у БиХ, ту 
су и сви други дворански спортови, женски фудбал се 
вратио у највиши степен такмичења. Тако се проноси 
име нашег града. Јако сам поносан на наше спорти-
сте и спортске колективе.“

У сусрет Дану општине у Модричи ће бити организовани 
бројни пријеми, друштвени, културни и спортски догађаји. 
Модрича је спремна за свој велики дан: „За нас је то јако 
значајан датум. Тих седам-осам дана је истинска праз-
нична атмосфера. Хоћемо да имамо такве садржаје да 
сви будемо задовољни, да понудимо културу, традицију, 
спортске активности. Уприличићемо пријеме за наше 
успјешне ученике, истакнуте просветаре, привреднике 
и пољопривреднике… Свакој породици погинулих бо-
раца доћи ћемо  на врата, да их посјетимо. Сваке друге 
године ми их окупимо на једном мјесту, захвалимо им 
јер су дали највише што човјек може дати отаџбини и 
слободи. Хоћемо своје да обиљежавамо и волимо, а туђе 
да поштујемо. Хоћемо да наш Дан општине буде праз-
ник свих људи, иако знамо да то иде тешко. Можда је 
за неке то неприхватљиво, али морамо се научити да 
савладамо одређене ствари у себи. Чини ми се да је тај 
дух толеранције и разумијевања у нашем граду сваким 
даном све присутнији.“ 

Младен Крекић пожелио је свим грађанима добро 
здравље, успјех и срећу, честитајући Дан општине: 
„Трудим се да увијек говорим искрено, поштено, 
из срца. Не волим да хвалим ни себе ни своје са-
раднике, али хоћу да истакнем оно што се добро и 
с љубављу ради за овај град. Све што желим својој 
породици, то желим и свим Модричанима, да су ми 
живи и здрави, успјешни, насмијани и срећни! Сви-
ма срећан празник, Дан општине!“

           Mлaдeн Крeкић,  нaчeлник oпштинe Moдричa
 Све снаге ангажовати за развој

Младен Крекић,  
начелник општине Модрича

Милорад Додик, предсједник Републике Српске, 
у Модричи увијек када је то потребно
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  Синиша Никић, предсједник Скупштине општине
 Отворено, јавно и демократски о свим питањима

Много је важних одлука донијела Скупштина општине 
Модрича у минулих годину дана. Иза скупштинске говорни-
це чуле су се бројне јасне поруке, конструктивни приједлози, 
а све у циљу развоја наше локалне заједнице. Најчешће, во-
диле су се конструктивне расправе, а најмање је било пови-
шених тонова. То наводи на закључак да су носиоци законо-
давне власти у Модричи зрели за доношење важних одлука и 
рјешења. Најпозванији да говори о раду локалног парламента 
је његов предсједник господин Синиша Никић: „Скупшти-
на општине Модрича је у периоду између два Видовдана 
одржала 11 сједница, десет редовних и једну свечану. Она 
се односи на Дан општине када смо 28. јуна 2017. године 
поздравили наше привреднике, друштвено – политичке, 
културне и спортске раднике, драге госте. Тада смо до-
дијелили вриједна општинска признања, захвалили за 
урађено у минулом периоду, најавли нове подухвате које 
смо, ево, привели крају у сусрет овогодишњем празнику 
нашег града. Што се тиче редовних скупштинских за-
сједања - на 10 редовних сједница разматрано је укупно 
218 тачака дневног реда. Од 218 разматраних тачака, 30 
се односило на усвајање записника са претходних сједни-
ца, приједлоге, иницијативе и питања одборника и раз-
но, а 188 тачака на  различита питања из надлежности 
Скупштине општине. Скупштина општине Модрича 
је у овом извјештајном периоду донијела 46 одлука,  69 
рјешења, 79 закључака, 3 програма, Пословник о раду 
Скупштине општине и  Статут општине Модрича.“

Много је важних аката донијела Скупштина општине 
Модрича између два Видовдана: „Донијела је или усвојила 
Програм рада Скупштине општине за 2018. годину, Буџет 
општине Модрича за 2018. годину, Одлуку о извршењу 
буџета општине Модрича за 2018.годину,па Одлуку о 
усвајању ребаланса буџета општине Модрича за 2017. го-
дину, Одлуку о пореској стопи за опорезивање непокрет-
ности за 2018. годину, као и Одлуку о висини вриједности 
непокретности по зонама на подручју општине Модрича 
за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2017. 
години. Желим да нагласим да смо добили Програм ка-
питалних улагања за 2018. годину, па важан документ као 
што је Пословник о раду Скупштине општине Модри-
ча, онда Етички кодекс Скупштине општине Модрича. 
Усвојена је и Одлука о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора, чланова управних и над-
зорног одбора у јавним установама и јавном предузећу 
чији је оснивач Скупштина општине Модрича.“

У што скоријем временском периоду, тачније на 18. ре-
довној сједници разматраће се и, по свему судећи, донијети 
нове важне одлуке: „Одлука о приступању изради локал-
ног акционог плана за унапређење положаја ромске по-
пулације у општини Модрича за средњорочни период. 
Разматраћемо Приједлог омладинске политике на пе-
риод до 2020. године, Правилник о условима и начину 
отуђења непокретности у својини општине Модрича, у 
циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој.“

Ефикасност у раду модричког парламента резултат је 
добре припреме и ваљаног рада свих скупштинских тијела: 
„Прије сваке сједнице надлежна радна тијела Скупштине 
општине разматрају и заузимају ставове о појединим тач-
кама дневног реда сједница. Највећи број сједница имале 
су Комисија за прописе, Комисија за буџет и финасије, 
Комисија за избор и именовање и Савјет за урбанистичко 
планирање, грађење и комуналне дјелатности. О ставо-
вима и усвојеним закључцима предсједник радног тијела 
извјештава одборнике на сједници скупштине општине. 
Колегијум Скупштине општине одржавао је своје сједни-
це ради усаглашавања приједлога дневног реда и  датума 
одржавања сједница Скупштине, али и расправљања о 
осталим питањима која су била актуелна.“ 

Умјесто закључка: „У периоду између два Дана наше 
општине све је протекло у демократској атмосфери, сва-
ко је могао да каже оно што мисли и да предложи ква-
литетна рјешења. Ми смо у функцији наших грађана, 
ослушкујемо глас народа и тако се и понашамо!“

Предсједник Скупштине општине Модрича Синиша 
Никић каже да не воли подјеле међу људима. Свима је че-
ститао предстојећи празник: „Људе сам увијек дијелио на 
добре и оне друге. Сматрам да је добрих далеко више. 
Зато, свим грађанима Модриче честитам Дан општине. 
Желим свима доста личне и породичне среће, успјеха у 
професионалним остварењима. Нека има посла, да се 
вреднује то што се уради и неће изостати задовољство 
сваког појединца. Морамо се трудити да будемо што 
бољи. Живот ће нам бити онакав какав заслужујемо, ко-
лико улажемо у њега. Не можемо очекивати да нам неко 
други уради наше послове, да нам обезбиједи посао и 
животни стандард, морамо ми сами покренути све наше 
стваралачке могућности. Морамо с вјером у себе и своје 
способности храбро кренути у будућност. Нека на томе 
путу срећа прати све грађане наше општине!“

Предсједник Народне скупштине Републике Српске у 
посјети општини Модрича

Радно предсједништво Скупштине општине Модрича
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Борачка организација општине Модрича
Његовање слободарских традиција

„Видовдан је празник који има посебан значај за 
борачку популацију у Модричи, али и за све грађане 
Републике Српске. Стога с великом пажњом сваке 
године дајемо свој допринос у обиљежавању годишњице 
Битке за Коридор живота  на Дугој њиви на Требави 
и организацији Видовданске недјеље у Модричи, 
којом се обиљежава Дан општине.  Подсјећамо да је 
лани у Скугрићу подигнуто и Спомен-обиљежје на 
мјесту гдје су се састали борци Првог крајишког и 
Источнобосанског корпуса 26. јуна 1992. године у борби 
за опстанак и јединство српског народа“, истакао је 
предсједник Борачке организације општине Модрича 
Милутин Врачевић за 15. број Видовданског годишњака, 
честитајући свим суграђанима у своје и у име чланова 
организације Дан општине. 

Обзиром да је његовање слободарских традиција 
једно од основних опредјељења Борачке организације 
у општини Модрича, њени чланови учествовали су у 
организацији и обиљежавању и других значајних датума 
из прошлости. Ту су Дан Првог батаљона Вучијачке 
бвригаде, Дан Требавске бригаде, годишњица Пробоја 
Солунског фронта, Дан погинулих бораца РС, Крсна 
слава БО РС, Дан РС, Дан БО РС, Дан Прве Милошевачке 
чете и Дан страдања српских цивила у Сијековцу. „Ове 
године Борачка организација Модриче била је домаћин 
обиљежавања 20. годишњице Вучијачке бригаде на 
Липи. Организовано је постројавање преживјелих 

припадника бригаде и служен парастос за све 
страдале учеснике на пробоју Коридора. Приређен је 
и пригодан културно-умјетнички програм у којем су 
учествовали чланови Културноумјетничког друштва 
„Модрича“,  Културноумјетничког друштва „Зоран 
Томушиловић“ Дуго Поље - Ботајица и чланови 
Музичког друштва „Исидор Бајић“. 

У периоду између два празника општине у 
Борачкој организацији Модриче остварили су све 
планиране активности. Оно на чему се посебно 
истрајава јесте настојање да се додатно побољша 
материјални положај борачких категорија. „У томе 
нам у највећој мјери помаже општинска управа 
која има разумијевања за наше потребе и захтјеве. 

Ту је и Одлука о допунским правима борачкиух 
категорија на основу које породице погинулих 
бораца, ратни војни инвалиди и демобилисани 
борци директно остварују помоћ. Са општином 
имамо веома добру сарадњу као и са Српским 
културним центром и модричким школама.“ У 
Борачкој организацији такође подсјећају да је  указом 
предсједника РС на подручју  општине Модрича до 
сада постхумно одликовано  237 погинулих борца 
Војске Републике Српске. За њих 16 породицама 
је одликовања уручио изасланик предсједника РС 
Синиша Каран 24. новембра 2017. године у Српском 
културном центру.

Борaчка организација на Зејтинлуку у Грчкој

   Мајка прима одликовање за погинулог сина

   Митров дан – Крсна слава Борачке организације

Из програма Дани Липе на Вучијаку
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Удружење пензионера општине Модрича
Активизмом до здравог старења

Дан пензионера – традиционално 
дружење у Ријечанима

   Музичка секција пензионера

У протеклих годину дана у Удружењу пензионера 
општине Модрича активно се радило на обезбјеђивању 
материјалне и социјалне сигурности за кориснике пензија, 
на развијању солидарности у задовољења потреба со-
цијално угрожених пензионера и пензионера инвалида, на 
пружању разних видова помоћи члановима Удружења, на 
праћењу прописа из области пензијско-инвалидског осигу-
рања и учешћу у друштвеном животу локалне зааједнице. 

Према подацима Удружења пензионера РС  из марта 
2018. године на подручју општине Модрича живи 3.167 
пензионера који пензије примају преко Филијале Добој. 
Од овог броја њих 2.253 су чланови Удружења заједно са 
још 51 пензионером који пензију примају у Федерацији 
БиХ. Према подацима Пензијско-инвалидског осигурања 
РС 1.711 модричких пензионера прима старосну пензију, 
358 инвалидску и 1.098 породичну. Пензију до 300 КМ 
остварује 52,12%, а оне изнад 300 КМ 46,88% пензионера. 
„Пензије се у Републици Српској у посљедњих осам годи-
на исплаћују редовно и без кашњења. Такође, евидентно 
је да је дошло до одређених помака у побољшању стан-
дарда пензионера јер је у посљедњих шест година за-
биљежено повећаље пензија у Српској за 17,1%. У односу 
на пензионере у другим општинама, ми у Модруичи смо 
ипак у нешто повољнијем положају јер у општинској 
управи схватају наш положај и помажу рад  Удружења. 
Истовремено, одлуком Скупштине Удружења од фебру-
ара ове године повећали смо износ мјесечне чланарине 
са двије на три конвертибилне марке, тако да уз грант 
који добијамо годишње из општинског буџета успијева-
мо да направимо финансијску залиху која нам омогућа-
ва да остваримо планиране активности и интервени-
шемо код исплате посмртнина, накнада за лијечење и 
помоћи социјално најугроженијим члановима,“ истакао 
је предсједник Удружења пензионера општине Модрича 
Ђорђе Нијемчевић. У периоду од 1. 1. до 31. 5. 2018. годи-
не из средстава Удружења исплаћено је 59 посмртнина, 88 
накнада за болничка лијечења, 77 накнада за обилазак бо-
лесних чланова, 18 накнада за непокретне и оне пацијенте 
који путују на дијализу или хемотерапију, те 15 помоћи по 
Олуци Управног одбора Удружења и једна посебна помоћ, 
што укупно износи 21.147 КМ.

Поред општинске управе у Модричи Удружење пензи-
онера остварује добру сарадњу и са регионалним и репу-
бличким удружењима пензионера, регионалним медицин-
ским центрима, бањама, лијечилиштима, Центром за со-

цијални рад у Модричи, Домом здравља, Црвеним крстом, 
апотекама, мјесним заједницама и медијимa.

Активан друштвени живот модричких пензинереа огле-
да се и кроз давање доприноса у обиљежавању значајних 
датума из прошлости као што су Дан Републике Српске, 
Дан општине и Дан побједе над фашизмом, кроз међусобна 
дружења, турнире и путовања. „Готово свакодневно у Ша-
ховској сали Дома пензионера долази око стотињак на-
ших чланова, а њих око 70 је активно у Центру за здраво 
старење, гдје са њима ради координатор, а организују се 
и едукативна предавања и радионице. Предавања су нај-
чешће из области медицине, а ту су и различите презен-
тације. Чланови секција које дјелују при Центру за здраво 
старење узимају учешћа у бројним манифестацијама ло-
калног карактера, те иду у посјете сродним центрима,“ 
појашњава Нијемчевић и додаје да о друштвеном животу 
пензинера у Модричи говори и заједнички излет, којим се 
обиљежава Дан пензионера у Модричи. Овај излет тради-
ционално окупи преко 700 пензионера, али и госте из Бр-
шадина; Боботе, Трпиње, Богатића, Сремске Митровице, 
Лознице, Бање Ковиљаче, Дервенте и Брчког. Ту су и узврат-
не посјете, од којих је посјета Вуковом сабору у Лозници 
планирана за септрембар ове године. Једна од незаобилаз-
них активности је и Шаховски турнир који се организује у 
поводу Видовдана, Дана општине Модрича, а чији побјед-
ници наступају на Шаховском првенству Републике Српске. 
Прошле године треће мјесто на републичком такмичењу у 
конкуренцији око 80 такмичара заузео је члан Модричког 
Удружења Слободан Јелић, који је био проглашен и за нај-
бољег појединца на Међуопштинском такмичењу у Орашју 
12. маја 2018. године.

Након што је у фебруару 2015. године отворен Цен-
тар за здраво старење у реновираном дијелу Дома пен-
зионера, Удружење је поднијело апликацију за пројекат 
реновирање и другог дијела зграде. „Обавијештени смо 
да је наш пројекат прихваћен и одобрен од стране УН-
ДП-ија и надамо се да ћемо на основу одобрених сред-
става у износу од око 20.000 КМ успјети да у наредним 
мјесецима извршимо адаптацију другог дијела зграде у 
којем се такође свакодневно окупља значајан број наших 
чланова“ потврдио је предсједник Удружења и упутио че-
ститку пододом Видовдана, Дана општине Модрича свим 
члановима Удружења и осталим суграђанима позивајући 
их да дају свој допринос обиљежавању овог празника.  
 Сања Самарџић – Марјановић
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Један од основиних задатака општине Модрича је од-
говорно планирање и реализација  буџета па се и у прет-
ходној и овој години овом послу приступило озбиљно и 
одговорно. Планирани буџет за 2017. годину првобитно је 
износио 9.203.000 КМ. У складу са приходима, планирани 
су и расходи буџета који су распоређени према потребама 
буџетских корисника и осталих корисника буџета, као и 
планираном политиком општинске власти. Након анали-
зе остварених прихода и расхода за 2017. годину увидjело 
се да је дошло до повећања прилива буџетских средстава 
што је наметнуло потребу уравнотежења прихода и расхо-
да, односно приступило се ребалансу буџета. Извршеним 
ребалансом буџет је повећан за 848.000 КМ или 9,21%, 
односно на 10.051.000 КМ. Ребалансом је планирано по-
већање прихода за 618.000 КМ у оквиру чега је највеће по-
већање предвиђено код трансфера од виших нивоа власти и 
то у износу од 430.300 КМ. Предложене измјене на страни 
буџетске потрошње су биле повећање издвајања за санацију 
локалне путне мреже, затим повећање за пољопривреду - на 
име грантова, посебно за спорт и физичку културу, дознаке 
на име социјалне заштите, расходи по судским рјешењима 
и издаци за произведену сталну имовину. На крају године 
укупно остварени буџет износио је 10.012.632 КМ, од чега 
су буџетски приходи износили 9.553.042 КМ и примици 
479.590 КМ. Подбачај оствареног буџета у односу на реба-
ланс је 38.368 КМ, а основни узрок пада били су приходи од 
индиректних пореза који су за мјесец децембар остварени 
на изузетно ниском нивоу од свега 267.000 КМ.

„Захваљујући уложеним напорима на рационали-
зацији буџетске потрошње ипак је остварен буџетски 
суфицит у износу од 445.471 КМ, па је у односу на 2016. 
годину остварен буџет већи за 1,19 %. Вриједи нагла-
сити да је буџетска потрошња усклађена са остваре-
ним приливом буџетских средстава и тиме осигурана 
буџетска равнотежа, стабилан буџет и нормално функ-
ционисање свих буџетских корисника. Чак су повећа-
на издвајања у капиталне намјене и реализоване неке 
врло значајне капиталне инвестиције. У складу са 
оствареним буџетом издвојена су средства за стипен-
дирање студената, за борачко-инвалидску заштиту, 
физичку културу, за побољшање материјалног поло-
жаја социјално угроженог становништва,“  истакао је 
Борислав Гвозден, начелник Одјељења за финансије.

 Када је у питању планирање буџета за 2018. годину 
буџет је планиран у износу од 9.673.000 КМ. У односу на 
2017. годину то представља повећање од 5,11%. У струк-
тури планираног буџета, порески приходи учествују са 
7.077.000 КМ или са 73,16%, док непорески приходи уче-
ствују са 2.128.000 КМ, односно 22%. Као и ранијих годи-
на приливи по основу грантова нису планирани у буџету, 
док су приливи по основу трансфера од виших нивоа вла-
сти планирани у износу од 368.000 КМ. Овај износ односи 
се на финасирање социјалне заштите. 

„Иако на основу искуства из претходних година 
сматрамо да је сасвим реално очекивати и веће прили-
ве по основу трансфера, одлучили смо да их без потпу-
но поуздане процјене не планирамо. Сматрамо да смо 
таквим приступом дали допринос реалном планирању 
буџета јер постоји неизвјесност у погледу прилива по 
основу грантова“, рекао је Гвозден.

Нека од планираних издвајања за текућу годину су 
средства за борачко-инвалидску заштиту у износу од 
130.000 КМ, за стипендирање студената 200.000 КМ, док 
дознаке које ће бити исплаћене преко Центра за социјал-
ни рад износе 937.000 КМ. Када је у питању капитални 
буџет за текућу годину он је планиран у износу од 465.500 
КМ, које ће бити усмјерене на неопходне и приоритетне 
инвестиције. На висину капиталног  буџета утицала је и 
отплата кредитног задужења у износу од 650.200 КМ која 
су и усмјерена искључиво у капиталне намјене.  Прије 
усвајања овако предложеног буџета за 2018. годину од 
стране одборника Скупштине општине Модрича, Нацрт 
буџета био је упућен на јавну расправу како би грађани 
могли дати своје примједбе, мишљења и приједлоге од 
којих су неки и уврштени у план буџета за текућу годину.

 „Када је у питању реализација планираног буџе-
та за 2018. годину можемо бити задовољни наплатом 
пореских прихода. Значајније резултате у наплати не-
пореских прихода очекујемо у другој половини годи-
не и они ће у великој мјери зависити од реализације 
најављених инвестиција у изградњу пословних и стам-
бених објеката. Наставићемо са даљим активностима 
на повећању наплате непореских прихода. За нас посе-
бан изазов представља планирање буџетске потрошње 
у складу са ограниченим буџетским средствима и обе-
збјеђење средстава за виши ниво капиталних инвести-
ција“, рекао је Борислав Гвозден, начелник Одјељења за 
финасије. 

    Марија Крсмановић

Одјељење за финасије
Одговорно са буџетским средствима

Борислав Гвозден, начелник  
Одјељења за финансије

Са Јавне расправе о буџету
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 Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и опште послове
Општинска управа у служби грађана

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту и опште 
послове у чијој су надлежности права бораца, ратних 
војних инвалида, породица погинулих бораца и ци-
вилних жртава рата, затим послови цивилне заштите, 
грађанска стања, информисање, приступ информација-
ма, архива и опслуживање органа општинске управе је 
у служби грађана и настоји да увијек одговорно, брзо 
и професионално пружа услуге. Ово Одјељене највећу 
пажњу поклања борачким популацијама па је у 2017. го-
дини заједно са министарством рада и борачко-инвалид-
ске заштите реализовано низ пројеката. Најпозванија да 
о томе говори је Боса Новаковић, начелница Одјељења 
за борачко-инвалидску заштити и опште послове: „Оно 
што је битно истаћи је пројекат запошљавања и са-
мозапошљавања демобилисаних бораца, РВИ и чла-
нова ППБ. Општина Модрича активно учествује у 
процесу запошљавања и даје свој допринос у смис-
лу активне сарадње са послодавцима, лицима која 
траже посао и у смислу финасијске подршке. Кроз 
пројекат запошљавања и самозапошљавања запос-
лено је 12 лица. По основу пројекта „Знањем до по-
сла“ – приправници, запослено је троје дјеце члано-
ва ППБ, тако да на евиденцији Завода за запошља-
вање Модрича нема дјеце ППБ са високом школском 
спремом који нису одрадили приправнички стаж. 
Такође је важно нагласити да општина Модрича на 
коначној, нити допуњеној коначној ранг листи нема 
стамбено незбринутих РВИ и ППБ.“

У Одјељењу су реализовани и редовни послови рје-
шавање у управним стварима, као што су инвалидни-
не, одликовања, борачки додатак, једнократне новча-
не помоћи. По основу реализације права прописаних 
општинском одлуком о допунским правима у 2017. 
години ријешено је укупно 652 захтјева, и то 24 за 
прикључак електричне енергије, 22 за за прикључак 
воде, 456 једнократних новчаних помоћи за болничко 
и бањско лечење, 52 накнаде за сахрану, 72 накнаде 
за уџбенике ученицима и студентима, 25 накнада за 
превоз ученика и накнада за матурске и апсолвентску 
екскурзију. За ове намјене издвојена су новчана сред-
ства у износу од 119.473 КМ. Општина Модрича сваке 
године додјељује стипендије свим редовним студенти-
ма, дјеци ППБ и РВИ од I - IV категорије без бодовања. 
Заједно са надлежним министарством ово Одjељење је 
и у претходној години реализовало пројекат бањске ре-

хабилитације за 13 лица са подручја општине Модри-
ча. Такође је извршена и поправка споменика и костур-
нице погинулим борцима НОР-а у градском парку и 
саниран је споменик борцима НОР-а у Бабешници, док 
ће се у 2018. години извршити санација оштећења спо-
меника борцима НОР-а у Копривни и Таревцима: „Ми 
ћемо и убудућем периоду наставити са унапређењем 
сарадње са општинском БО и другим Удружењима 
из протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, мјес-
ним борачким организацијама и појединцима, по-
штоваћемо утврђена права општинском Одлуком о 
допунским правима бораца, ППБ и РВИ те их допу-
нити новим правима у складу са потребама наве-
дених категорија и у складу са предвиђеним фин-
сијским средствима у буџету општине Модрича за 
2018. годину.“

Када су у питању послови цивилне заштите они су 
реализовани у складу са Планом заштите и спасавања 
од поплава, заштите и спасавња од пожара и Планом 
противминског дјеловања. Током 2017. године завршена 
су два пројекта деминирања, док се трећи пројекат на-
ставља и у 2018. години. Настављено је и са уклањањем 
неексплодираних убојних средстава. Такође је набављен 
и мотор јачине 30 КС за потребе екипе Цивилне зашти-
те за спасавање на води и под водом. Цивилна заштита 
је учествовала и у реализацији пројеката „Економски 
опоравак и успостављање система раног упозорења у 
поплављеним заједницама регије Добој“ и „Програм за 
опоравак од поплава.“ У склопу послова Цивилне за-
штите инсталисана је и метеоролошка станица у окви-
ру донације Владе Јапана. У надлежности Одјељења је 
давање информација средствима информисања: „Свим 
грађанима омогућено је да информације добију путем 
електронских и штампаних медија, као и непосредно 
у згради општине, центру за информисање, на оглас-
ној табли, као и путем веб страница која се дневно 
ажурира. Само у току претходне године на нашој веб 
страници објављено је 142 прилога, 54 обавјештења, а 
страницу је посјетило 121.315 особа. Поред наведеног 
ту је Видовдански годишњак као и општински Билте-
ни у којима су презентоване све активности општине. 
Оно што је важно су и пријеми разних врста који та-
кође омогућавају грађанима да се информишу о по-
требним питањима и о раду општине. Настојимо да 
потребне информације буду благовремене, објективне 
и доступне“, истакла је начелница Боса Новаковић.

 Марија Крсмановић   

Добра сарадња са корисницима 
борачко-инвалидске заштите

Испраћај на бањско лијечење
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Промјеном уписне политике до лакшег запослења
Припремила: Сања Самарџић Марјановић

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

У периоду између два празника општине у Одјељењу 
за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича 
посебан акценат је био на активностима за даље 
унапређење пословног амбијента и стварањe повољног 
окружења за инвестирање и покретање привредних 
активности. Већина предузетих мјера и активности 
темељи се на Стратегији интегрисаног развоја општине 
Модрича од 2017. до 2026. године. „Овај стратешко-
плански документ треба да подстиче будући раст и 
развој општине и њим су дефинисана 142 пројекта и 
мјере груписане у 11 програма. Важно је напоменути 
да приоритетни програми и пројекти нису само основа 
за коришћење општинских и других домаћих извора 
финансијских средстава, него и основа за приступ 
екстерним изворима средстава попут Инструмента за 
претприступну помоћ – ИПА програма Европске уније, 
али и других програма подршке у БиХ,“ истакла је 
начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
општине Модрича Аленка Иловчевић. 

Као подршка успјешнијем привредном развоју 
и ефикаснијој имплементацији Стратегије у оквиру 
Одјељења је формиран Одсјек за управљање развојем. 
Одсјек поред имплементације развојних пројеката који се 
финансирају из општинског буџета, прати јавне позиве, 
припрема и аплицира пројекте за средства других домаћих 
и страних фондова. У наведеном периоду Одјељење је 
путем Одсјека пружило стручну подршку предузећу 
„Алфа“ д.о.о. у припреми пројекта градње новог пословног 
објекта, набавке опреме и машина за унапређење 
производње и обуке постојећих и нових радника, који је 
аплициран према УНДП-ЛИР фонду за реализацију нових 
инвестиција. На тај начин су предузећу одобрена средства 
у износу од 102.960 КМ са ПДВ-ом.

 Поред овог пројекта, обезбиједили смо донације УНДП 
за суфинансирање пројекта Израда пројектно-техничке 
документације за реконструкцију и уређење Трга др 
Милан Јелић и кишне канализације у ужем центру града у 
вриједности 63.000 КМ, као и  пројекта Партнерством до 
подизања животног стандарда и социјалне кохезије кроз 
унапређење услова за културу и спорт вриједан 151.800 КМ, 
чијом имплементацијом је извршена санација Спортске 

дворане. У оквиру овога пројекта су реновиране свлачионице 
са помоћним просторијама, паркинг испред дворане, 
дио вањске фасаде и крова на помоћним просторијама, 
набављен спортски семафор, разглас и  сет справа за дјецу 
са посебним потребама. Општина Модрича је изабрана 
за учешће у пројекту РеЛОаД, чиме се обавезала да ће у 
наредне три године на транспарентан начин финансирати 
пројекте од јавног интереса које спроводе организације 
цивилног друштва. Планирано је да се током три године 
кроз два јавна позива невладиним организацијама додијели 
укупно 200.000 КМ, од чега би УНДП финансирао 160.000 
КМ. Од Фонда за заштиту животне средине РС, Модричи 
је обезбијеђено суфиннсирање два пројекта: „Унапређење 
система за сакупљање и раздвајање амбалажног отпада“ у 
износу од 30.000 КМ и „Чишћење ријеке Босне“ вриједности 
4.000 КМ.

Имајући у виду улогу и значај локалне заједнице у 
политици запошљавања незапослених лица и тежњу да се 
не образују кадрови за Биро за запошљавање, већ за рад, 
општина се активно укључила у креирање уписне политике 
у средњим школама. У сарадњи са привредним субјектима 
и Заводом за запошљавање вршене су анализе потреба 
привреде и предлаган упис занимања која недостају, 
а за која постоји реална потреба у локалној привреди. 
Тако су уназад пар година уведена занимања кожарских 
и текстилних техничара, обућара, кројача, техничар за 
мехатронику, а за школску 2018/2019. годину је поред 
гимназије, економског и кожарско-обућарског смијера 
предложен упис техничара ЦНЦ технологија, бравара, 
варилаца и инсталатера. Привредници су исказали јак 
интерес за сарадњу те могућност обезбјеђења практичне 
наставе у својим производним погонима.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је у 
сарадњи са Управним одбором Предузетничког удружења 
„Пума“  утврдило критерије за расподјелу средстава која је 
Фонд солидарности за обнову Републике Српске одобрио 
модричким привредним субјектима за дјелимичну 
санацију штета које су претрпјели у мајским поплавама 
2014. године. За 46 оштећених привредних субјеката, 
сразмјерно претрпљеној штети подијељено је 900.000 КМ. 

У области пољопривреде Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности прије свега пружа стручну подршку 
пољопривредним произвођачима, а велику улогу има и у 

Са полагања камена темељца за нови пословни објекат 
у ДОО Алфа

Реконструкција Спортске дворане
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Промјеном уписне политике до лакшег запослења
Припремила: Сања Самарџић Марјановић

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

њиховом информисању и остваривању права на подстицаје 
ресорног министарства и општине Модрича. „Као и сваке 
године и у 2017. години смо расписали Јавни позив за 
додјелу подстицаја за: производњу и узгој квалитетно 
приплодних јуница, крмача, оваца и коза, узгој товних 
јунади, држање пчела, подизање вишегодишњих засада 
воћа, изградња пластеника и набавка опреме. Први 
пут су уведени неки нови видови подстицаја као што 
је сјетва поврћа на отвореном пољу и у заштићеном 
простору, уговарање производње и откупа воћа и поврћа 
те суфинансирање анализе крви код млијечних грла. 
До краја године исплаћени су подстицају у износу од  
близу 100.000 КМ што је за око 32.000 више него прошле 
године,“ додала је начелница Иловчевић. У сарадњи са 
УНДП у протеклом периоду су подигнути нови засади јагоде, 
трешње и љешњака, при чему је корисницима обезбијеђен 
пакет садног и другог материјала. Девет корисника је на 
површини од 17 хектара засновало производњу соје уз 
обезбијеђен сјеменски материјал. Такође је завршен пројекат 
„Јабучик 2“ вриједан 130.324 КМ чиме је заокружена једна 
цјелина прераде воћа и поврћа и производње воћних сокова, 
киселог и слатког програма, сушеног воћа. 

У периоду између два Видовдана завршен је и пројекат 
„Подршка социјалном укључењу рањивих ромских породица 
у подручјима погођеним поплавама“ путем обезбјеђивања 
10 стамбених јединица и социо-економских мјера са 
активним учешћем државних и локалних власти као и 
других интересних група укупне вриједности 490.503 КМ. 
Крајем године 10 ромских породица са укупно 45 чланова 
домаћинства се уселило у новоизграђене стамбене објекте.

Са фондацијом Мозаик преко Омладинске банке 
Модрича реализовани су нови пројекти неформалних 
група младих који за циљ имају побољшање услова живота 
у мјесним заједницама за младе и друге грађане. У 2017. 
години реализовано је oсам  пројеката укупне вриједности 
39.219 КМ, а у 2018. години биће реализовано 16 пројеката 

вриједних 38.017 КМ.  Овај вид омладинског активизма је 
резултирао са стотину једним пројектом од 2008. године 
до данас.

Општина Модрича путем Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности континуирано пружа подршку 
образовању младих свих узраста од предшколског до 
студената. Најмлађима је лани за Дан општине предат на 
употребу нови вртић, а дјеци са посебним потребама дата 
на кориштење новоизграђена кафетерија. Добра сарадња 
са Фондацијом „Обервалис“ је ове године потврђена и 
донацијом специјалног возила које ће у великој мјери 
олакшати континуран долазак дјеце и омладине у Дневни 
центар. Поводом почетка школске године традиционално 
се организују посјета начелника општине ученицима 
првих разреда основне школе, а сви ученици који у току 
школске године остваре посебне резултате у школским 
и ваншколским акивностима буду посебно награђени од 
стране своје општине. 

„Сваке године се организује и пријем за студенте 
стипендисте. За редовну исплату стипендија у 2017. 
години из општинског буџета је издвојено 205.560 
КМ. Тренутно се стипендира 206 студената. За 
школску 2017/2018. годину након проведеног конкурса 
потписали смо уговоре са 66 нових студената. Поред 
њих, стипендије исплаћујемо за 104 стипендиста који 
имају уговоре из претходних година, док за 36 студената 
ово право мирује у текућој школској години,“ појаснила 
је Аленка Иловчевић и додала да већ неколико година 
општина заједно са основним школама учествује у пројекту 
„Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске“. У 
2017. години током седам дана угошћено је 49 ученика са 
Косова и Метохије за које је оганизован низ активности - 
излета и пријема којима су поред гостију присуствовала 
и дјеца домаћини, а ускоро очекујемо долазак нове групе 
дјеце. У протеклом периоду је за најмлађе становнике 
нашег града изграђено једно ново и обновљена постојећа 
дјечија игралишта. 

„И у наредном периоду настојаћемо да пружимо 
сваки вид подршке грађанима општине Модрича, како 
би заједнички радили на унапређењу наше локалне 
заједнице,“ рекла је начелница Аленка Иловчевић 
упућујући честитку грађанима поводом Видовдана, Дана 
општине Модрича. 

Дјечије игралиште у Градском парку

Берба јагода са нових засада
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У тешким временима, Модрича реализује низ пројеката 
који имају за циљ и љепши и функционалнији град, али 
и сеоско подручје. Најбољи саговорник за ова питања је 
господин Јован Мишић, начелник Одјељења за простор-
но уређење, стамбено – комуналне послове и екологију 
општине Модрича. Радо се одазвао нашем позиву и преду-
сретљиво и аргументовано одговорио на сва наша питања. 
Имплементацијом Програма капиталних улагања за 2017. 
годину у општини Модрича уложено укупно 2.700.392,94 
КМ: „Од наведеног износа из Буџета општине Мо-
дрича је 1.004.215,67 марака. На грантове и Кредитна 
средства односи се 142.552,45 марака, док су донације 
трећих лица 1.575.116,26 марака. Дакле, дио пројеката 
имплементиран је у потпуности из средстава Буџета 
општине Модрича док је други дио пројеката импле-
ментиран заједничким улагањем општине и Владе Ре-
публике Српске као и општине и грађана гдје је ула-
гање грађана до 50% те општине и институција зајед-
ничких органа и институција Федерације БиХ.“

Било је и непланираних издвајања када су бујичне по-
плаве причиниле штету у неколико мјесних заједница мо-
дричке општине: „Проглашена је тада ванредна ситу-
ација у мјесним заједницама Копривна, Копривнска 
Требава, Бабешница, Врањак, Ријечани и Крчевљани. 
Обилне бујичне воде проузроковале су штету на пут-
ној инфраструктури, грађевинским објектима и пољо-
привредном земљишту. Процијењена вриједност укупне 
штете износила је 839.630, 87 марака. Општина Модри-
ча је одмах приступила санирању настале штете на на-
чин да се обезбиједи проходност свих путева и прилаза 
свим домаћинствима. Вриједност извршених радова на 
санирању путне инфраструктуре била је 193.438,18 ма-
рака које је општина издвојила из свог буџета.“

Реализован је пројекат изградње новог објекта Дјечијег 
обданишта и Кафе-сластичарне: „Нови вртић је димен-
зија 48 x 23,20 метара, укупне површине 1.090, 48 ква-
дратних метара са пет радних соба. У њему ће борави-
ти стотину дјеце смјештених у пет васпитних група. 
Кафе-сластичарна је димензија 14 x 10,10 метара, укуп-
не површине 147,38 и са отвореном терасом површине 
106,71 квадратних метара у којој се обезбјеђују услови 
за одвијање радно-окупационе терапије за дјецу и ом-
ладину са посебним потребама. Вриједност комплет-
не инвестиције износи 1.273.231,32 марке. Изградњу 
и опремање финансирала је швајцарска Фондација 
„Обервалис – дјеца нашег свијета“ у укупном износу 
од 1.077.697,58 марака. Општина Модрича обезбиједи-

ла је земљиште, пројектну документацију, комплетну 
комуналну инфраструктуру и надзор у укупном износу 
од 195.533,74 марке.“

Изграђен је и објекат са 10 стамбених јединица за 
збрињавање најугроженијих из ромске популације кроз 
пројекат „Рома ацтион“: „Вриједност комплетне инве-
стиције износи 490.502,68 марака. Изградњу и опре-
мање финансирала је Европска унија у сарадњи са 
партнерским институцијама и организацијама у укуп-
ном износу од 406.756, 18 марака. Општина Модрича 
обезбиједила је земљиште, пројектну документацију, 
комплетну комуналну инфраструктуру и надзор у 
укупном износу од 83.746,50 марака.“

Извршена је и санација објекта Културно – спортског 
центра: „Саниране су свлачионице, кров над свлачи-
оницама, улазни портал, гријање, постављена је ре-
кламна табла, уграђен је нови универзални спортски 
семафор. Вриједност санираних радова је 130.008.56 
КМ. Инвеститори овог пројекта били су УНДП и 
општина Модрича.“

Било је пројеката који нису реализовани, односно успо-
рена је њихова реализација: „Неки радови нису извршени 
због имовинских односа, лоших временских услова или 
зато што није било заинтересованих грађана, односно 
није било уплата у дијелу од 50% у 2017. години. Мисли 
се на асфалтирање пута према гробљу ’Пепиште’ у Ду-
гом Пољу, на асфалтирање пута за Ђуриће у Скугрићу, 
па асфалтирање дијела улице Живојина Мишића у Мо-
дричи 1. Из истих разлога је пролонгирана израда ар-
тешког бунара у Брезику у Скугрићу и у Полоју у Мило-
шевцу. Чекало се и на почетак изградње дијела главног 
колектора нове кишне канализационе мреже у општини 
Модрича, на адаптацију Дома културе у Милошевцу, на 
проширење два гробља у Скугрићу. Такође, наведени 
разлози пролонгирали су почетак изградње стамбене 
зграде од 15 станова у оквиру пројекта ’Затварање ко-
лективних и алтернативних смјештаја’. Ипак, све пла-
нирано ће бити и реализовано.“

На 16. редовној сједници Скупштине општине усвојен 
је Програм капиталних улагања у 2018.години: „Укупна 
буџетска средства која су планирана за реализацију 
Програма капиталних улагања у овој години износе 
380.000 марака. Издаци за изградњу зграда и објеката су 
340.000, а 40.000 марака биће утрошено на инвестиционо 

Љепши и функционалнији и град и села
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Оштећење путева након бујичних поплава

Квалитет и рокови извођења радова се морају 
поштовати
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одржавање и реконструкцију зграда и објеката. Плани-
рамо асфалтирати крак улице Цара Лазара у Модричи 
2, улице Ђуре Ђаковића и Новосадску у истој мјесној 
заједници. У Модричи 3 очекује нас асфалтирање Бео-
градске, Крајишке и Омладинске улице. Планирано је 
и асфалтирање дијела локалног пута Симићи - Којићи 
у Ботајици, па локалног пута у Јоховој Бари у Боровом 
Пољу. Биће завршена улица 3 у Добрињи. Асфалтираће 
се путеви у Бријестову у МЗ Врањак, Теофиловићи у МЗ 
Дуго Поље, путева Божићи и Куновац у Толиси, пут у 
Крчевљанима, паркинг код гробља у Милошевцу.“

То није све, много тога је предвиђено да се уради: 
„Слиједи изградња ЛЕД расвјете у општини Модрича. 
Потребно је изградити двије аутобуске надстрешнице 
у Модричи 2, наставити радове на изградњи Спомен 
собе у Копривни. Чека нас и изградња локалног пута 
у Копривнској Требави, прва фаза изградње фискул-
турне сале у Скугрићу па изградња артерских бунара у 
Врањаку и Толиси. Артерски бунар добиће и Брезик у 
Скугрићу, те Полој у Милошевцу.“

Ту су и пројекти који су аплицирани према Влади Ре-
публике Српске, Министарствима и донаторима. Они ис-
кључиво зависе од њихове реализације: „Ту мислимо на 
санацију крова на Дому мјесне заједнице у Врањаку. 
Планирана је и адаптација Дома културе у Милошевцу, 
онда санација пропуста у Ждребану, па проширење два 
гробља у Скугрићу. Потребно је урадити и санацију про-
сторија у Дому у мјесној заједници Горњи Кладари, али 
и адаптирати зграду на гробљу Амбариште у Врањаку. 
Требало би замијенити столарију на објекту подручне 
школе у Копривнској Требави. У наредном периоду биће 
адаптиран и стари објекат Дјечијег обданишта у Модри-
чи. Један од прироритета је реконструкција раскрснице 
на укрштању магистралног пута М-14.1, регионалног 
пута Р-465 и улице Таревачке у раскрсницу са кружним 
током саобраћаја.“ 

Изградња кружног тока на улазу и излазу из Модриче 
према Добоју имаће посебан значај за безбједност грађа-
на: „Тога ће бити свјесни, а и сада су, сви учесници у 
саобраћају. Питајте професионалне возаче и сви ће вам 
рећи да тамо гдје су раскрснице са кружним током са-
обраћаја, да се мање догађају несреће. Свуда у Европи 
су кружни токови идеална ствар, брзи  су, рјешавју све 
проблеме.“ 

У Модричи је у току реализација прве фазе пројекта 
Реконструкција главног колектора кишне канализационе 
мреже, за коју је општина обезбиједила кредитна средства 
Свјетске банке у износу од скоро 460 хиљада марака: „У 
првој фази биће реконструисано око 400 метара глав-
ног колектора, од укупно планираних 2.450 метара. 
Вриједност пројекта који се реализује посредством Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске износи 1.789.289 КМ. Кредитна сред-
ства од 459.884 КМ добијена су од Свјетске банке по 
каматној стопи од 1,25 одсто уз грејс период од пет го-
дина и роком за отплату од 25 година. Рок за извођење 
радова је 60 дана. Иначе, Модрича је прије 10 година 
урадила пројекат за реконструкцију комплетне кишне 
канализације.“

Ова локална заједница спремна је да, када прођу топли 
дани, дочека зиму и снијег: „Након Дневног центра за 
дјецу са посебним потребама и кафитерије те Дјечијег 
обданишта, Фондација ’Обервалис – Дјеца нашег свије-
та’ помогли су и у куповини машина за чишћење сније-
га. Добили смо камион и машину која ће да купи снијег 
у тај камион. Имаћемо знатно боље услове у зимском 
периоду него до сада.“ 

Бранко Видић је у свим донацијама из Швајцарске оди-
грао пресудну улогу: „Бранко Видић је наш земљак који 
дуги низ година живи и ради у Швајцарској и главни 
је ’кривац’ за наше пријатељство са Јосефом Фуксом и 
Џом Цурбригеном, предсједником и потпредсједником 
ХО ’Дјеца нашег свијета’. Њима је ријеч хвала довољ-
на, али знамо да осим тог хвала можемо једино да им 
подаримо гостопримство и своје срце. Хвала од срца 
у име свих грађана Модриче за те људе и све чланове 
хуманитарне организације. Знаћемо то цијенити. Ми 
јесмо град са великим срцем, а ови добри људи су усе-
лили се у наша срца. Успјели су то својом добротом.“ 

Доброта је оно што и Јован Мишић, начелник Одјељења 
за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и 
екологију општине Модрича жели суграђанима, а у пово-
ду празника: „Здравље је испред свих приоритета. Сви-
ма желим добро здравље, успјех и срећу. Гдје је срећ-
на породица, ту проблема нема. Да сви суграђани Дан 
општине Модрича дочекају у празничној атмосфери, 
са осмијехом на лицу. Уз добро здравље, успјех и срећу 
ћемо након Видовдана кренути у нове активности да 
нам Модрича буде још већа, љепша, дража!“

Љепши и функционалнији и град и села
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  Сваке године све више и више асфалта
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Одјељење комуналне полиције у периоду између два 
Видовдана вршило је непосредни комунално-инспек-
цијски надзор над примјеном закона и других прописа 
везаних за комуналну дјелатност. У протеклој години из-
вршено је 1102 прегледа, а највише активности је вођено 
око смањења количине непрописано одложеног отпада на 
јавним површинама, затим на заштити јавних зелених по-
вршина тј. спречавању паркирања моторних возила на зе-
леним површинама, на повећању броја издатих одобрења 
за заузимање јавних површина за потребе љетних башта и 
тенди од стране власника пословних простора, вршена је 
редовна контрола радног времена угоститељских објека-
та, контрола истицања застава, лијепљења плаката и исти-
цања назива фирми, контрола одржавања путева и исправ-
ности саобраћајне сигнализације, те контрола одржавања 
стамбених зграда. Најпозванији саговорник за сва ова 
питања је Бранислав Ђурић, начелник Одјељења комунал-
не полиције: „Када је у питању непрописно одлагање 
отпада на јавним површинама, Комунална полиција 
је посветила значајну пажњу овом проблему у циљу 
смањења овог проблема како би животни простор који 
нас окружује био што чистији и љепши. Током године 
извршена је контрола у пет мјесних заједница, обишли 
смо домаћинства и овом приликом тражили на увид 
уговор за одвоз отпада. Сви они који нису имали уго-
вор за одвоз отпада су упозорени да су дужни да склопе 
уговор са предузећем са којим општина Модрича има 
уговор за извршење послова одвоза отпада, односно са 
АД „Комуналац“ Модрича. Приликом обиласка мјес-
них заједница и домаћинстава пронађено је више од 
120 домаћинстава који нису имали поменути уговор и 
исти су одмах упућени на АД „Комуналац“ да ту обаве-
зу изврше. У исто вријеме извршена је и контрола код 
40 привредних субјеката на подручју општине Модри-
ча који нису извршили ову обавезу и свима је наложе-
но да то учине. Сви привредни субјекти одговорно су 
поступили и потписали потребне уговоре.“

 Комунална полиција знатно је повећала и контролу за-
узимања јавних површина, поготово када је у питању кон-
трола заузимања јаних површина за љетње баште, односно 
тенде од стране угоститељских објеката. Поводом тога по-
зивани су сви власници угоститељских објеката на разго-
вор код начелника Одјељења комуналне полиције, којем је 
присуствовао и замјеник начелника општине Модрича како 

би власници угоститељских објеката изнијели своје пробле-
ме и разлоге због којих нису поднијели захтјев или добили 
одобрење за заузимање јавних површина за љетње баште 
и тенде. Током разговора дошло се до одређених  закључа-
ка и отклањања постојећих несугласица и проблема што је 
допринело да у 2018. гoдини дође до знатног повећања под-
нешених захтјева за заузимање јавних површина за љетње 
баште и тенде угоститељских објеката. У склопу контроле 
заузимања јавних површина такође је појачана и контрола 
заузимања јавних површина за паркирање моторних возила 
на јавним површинама и знатно је повећан број санкциони-
саних несавјесних возача који своја моторна возила парки-
рају на зеленим површинама. Једна од активности коју је 
Комунална полиција проводила у протеклом периоду су и 
акције уклањања паса луталица са градских улица. Вршена 
је редовна контрола присуства паса луталица и захваљујући 
овим акцијама уклоњено је око 70 паса луталица. Општина 
Модрича има потписан уговор са хигијеничарском служ-
бом „Јава“ из Прњавора са којом сарађује по овом питању и 
које позива по потреби за рјешавање овог проблема. Кому-
нална полиција у оквиру своје надлежности врши и редован 
надзор исправности уличне расвете. Све пријаве од стра-
не грађана и мјесних заједница, као и  извјештаји увидом 
стања на терену од стране Комуналне полиције прикупљају 
се након чега се даје налог Електродистрибуцији у Модри-
чи  за даљи поступак замјене сијалица. Постоји преко 4200 
сијаличних мјеста, а током године замијењено је 400 неис-
правних сијалица. Оно што је редовна обавеза Комуналне 
полиције је и надзор над чишћењем улица, тротоара и пар-
кинг простора.

 „У циљу што бољег изгледа града врши се редов-
но прање улица, на основу усвојеног програма и про-
ведене јавне набавке врши се прочишћавање слив-
ника, затим надзор над зимским одржавањем улица 
у граду, тротоара, паркинг простора и локланих пу-
тева у мјесним заједницама такође на основу усвоје-
ног програма и проведеног поступка јавне набавке. 
Такође врши се редовно обилажење сеоских подручја 
са циљем уочавања одређених недостатака везано за 
путеве, одлагање отпада, расвјету и друго“, рекао је 
начелник одјељења Ђурић и додао да ће Комунална по-
лиција и у наредном периоду наставити са свим актив-
ностима које су у њеној надлежности како би уређеност 
града била што већа на задовољство свих грађана Мо-
дриче. 

 Марија Крсмановић

Одјељење Комуналне полиције
Комунална полиција у функцији љепше животне средине

Надзор над одржавањем зелених површина

Редовно чишћење и прање улица
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Крајње професионална услуга

Шалтер сала у функцији грађана

Одјељење за пријемну канцеларију и информисање 
свој рад усмјерава на што професионалније, ефикас-
није и квалитетније пружање услуга свим грађанима, 
како би сви становници Модриче на што лакши и бржи 
начин остварили своја права по различитим основама. 
Грађани своја права могу да остваре у Центру за ин-
формисање, мјесним канцеларијама и Шалтер сали као 
мјестима за информисање, подношење захтјева и извр-
шавање обавеза у управном поступку, ради издавања 
извода и увјерења из јавних регистара, овјере потписа, 
преписа и рукописа, попуњавања радних књижица, пре-
узимање ријешених предмета, образаца, пуномоћи, уго-
вора и изјава.

У току 2017. године у Шалтер сали запримљено је 
укупно 3274 поднеска за остваривање права из домена 
рада Скупштине општине и одјељења општинске упра-
ве, док је у првих пет мјесеци ове године запримљено 
4503 поднеска. Када су у питању овјере потписа, руко-
писа и преписа у претходној години извршено је укупно 
27.670 овјера, од чега у Шалтер сали 26.696, док је прео-
сталих 984 предмета овјерено у мјесним канцеларијама 
у Врањаку, Скугрићу, Милошевцу и Дугом Пољу. У те-
кућој години овјерено је укупно  9388 потписа, рукопи-
са и преписа и то 8808 у Шалтер сали, а 580 у мјесним 
канцеларијама. Служба протокола и картотеке у 2017. 
години запримила је и отпремила 7188 писмена разли-
чите врсте, а интерним доставним књигама одјељењи-
ма и службама прослијеђено је 13.189 аката, као што 
су захтјеви, позиви, обавјештења, рачуни и друго. У 
овој години до сада је запримљено и отпремљено 2285 
писмена различите врсте, а прослијеђено је 5134 аката. 

Током прошле године наплаћено је 108.608 КМ 
општинске административне таксе, док је за првих пет 
мјесеци ове године наплаћено 51.500 КМ таксе. Сваки 
мјесец саставља се извештај о оствареном приходу од 
продаје административних такси и доставља Мини-
старству финасија Републике Српске. Уписа у матичне 
књиге рођених, умрлих, вјенчаних и књиге држављана 
у 2017. години извршено је 2481, од чега у Шалтер сали 
1114, а у мјесним канцеларијама 1367, док је у овој го-
дини до сада ових уписа извршено 1125, од чега у Шал-
тер сали 491, а у мјесним канцеларијама 634. Издато 
је укупно 8742 извода, увјерења и потврда у прошлој 
години. У шалтер сали издато их је 5694, а у мјесним 
канцеларијама 3048, а у овој години издато је укупно 

3513 извода, увјерења и потврда, од чега у Шалтер сали 
2196, а у мјесним канцеларијама 1317. 

„ Сви документи из матичних књига као и други 
документи издају се странкама исти дан, тако да на 
крају 2017. године није било неријешених предме-
та. Наш рад је прилагођен потребама и захтјевима 
грађана са сталном обавезом побољшања пружања 
услуга и повећању задовољства грађана. То доказује 
и чињеница да и даље два дана у седмици, односно 
сриједом и петком, Шалтер сала ради до 16 часова, 
како би се и грађанима који раде омогућило да на-
кон радног времена остваре своја права и потребе,“ 
истакла  је Снежана Бабић, начелница Одјељења за 
пријемну канцеларију и информисање. 

          У току 2017. године обављено је укупно 138 
вјенчања и попуњено је укупно 409 радних књижица, 
а када је у питању ова година обављено је 75 вјенчања 
и попуњено 107 радних књижица. Захтјева за издавање 
увјерења о кућном броју у протеклој години било је 723, 
док их је у овој години до сада поднесено 240 захтјева. 
Разних извјештаја у 2017. достављено је укупно 1630, а 
у овој години 748.

„Поред Шалтер сале ту је и центар за информи-
сање као прво мјесто гдје грађани могу добити по-
требне информације у вези остваривања својих пра-
ва у општини Модрича, као и одговоре на питања 
која се тичу фазе обраде предмета, од подношења 
захтјева па до добијања рјешења или другог акта. 
Информације се могу добити лично или путем теле-
фона о чему се води евиденција као што је евиден-
ција пријема странака и евиденција уручених аката. 
Током прошле године уручено је укупно 2.466 разних 
аката, док је за првих пет мјесеци ове године уручено 
990 разних аката,“ рекла је начелница Бабић. 

У Шалтер сали налази се и огласна табла која се ре-
довно ажурира уз обавезно вођење протокола оглаше-
них писмена којих је у 2017. години било укупно 127, а 
у првој половини ове године 65. Ту се налазе и бројне 
брошуре и леци које израђује општина Модрича, а сва-
ки примјерак је бесплатан. 

  Марија Крсмановић

Одјељење за пријемну канцаларију и информисање
Крајње професионална услуга
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У поводу обиљежавања Видовдана, Дана општине Мо-
дрича, одржане су бројне свечаности. Најзначајнија мани-
фестација је обиљежавање годишњице Пробоја Коридора 
живота, највеће побједе Војске РС у протеклом одбрамбе-
но-отаџбинском рату. На Дугој њиви на Требави 25. јуна 
2017. године обиљежена  је 25. годишњица Пробоја Ко-
ридора живота. Обиљежавању годишњице присуствова-
ли су предсједник РС Милорад Додик, министар рада и 
борачко-инвалидске заштите Миленко Савановић,  пред-
сједник Борачке организације генерал Миломир Савчић,  
начелник општине Модрича Младен Крекић са сарадници-
ма, народни посланици Бојан Видић и Стево Јоксимовић, 
представници општинских Борачких организација и број-
ни грађани. У оквиру обиљежавања годишњице пробоја 
коридора митрополит дабробосански Хризостом служио 
је свету архијерејску литургију у манастиру посвећеном 
светом пророку Илији,  као и парсатос погинулим борци-
ма, потом су испред споменика цвијеће положили пред-

ставници републичких и државних институција и органи-
зација. Након полагања цвијећа присутнима су се обратили  
Савчић, Савановић и Додик. Такође је одржан и пригодан 
културно-умјетнички програм на ком су наступили глумци 
Народног позоришта Бања Лука, чланице Камерног хора 
из Бања Луке и Оркестар хармоника из Угљевика. 

Дан уочи обиљежавања годишњице Пробија Коридора 
откривено је и освештано Спомен–обиљежје у Скугрићу 
у чијој су се непосредној близини 26. јуна 1992. године 
спојиле јединице Првог крајишког и Источнобосанског 
корпуса Војске РС чиме је прекинута 42 дана дуга ваздуш-
но – копнена блокада западних српских територија. Спо-
мен-обиљежје подигли су општина Модрича и општинска 

Борачка организација у знак захвалности онима који су се 
жртвовали за слободу народа. Након што су свештеници 
СПЦ освештали Спомен-обиљежје, цвијеће су положили 
представници борачких организација Модриче, Шамца, 
Приједора и руководство  општине Модрича.  

На сам Видовдан одржан је Поетски час испред Спо-
меника борцима за Републику на коме су чланови Драм-
ско-рецитаторске секције Културноумјетничког друштва 
Модрича казивали родољубиве стихове посвећене празни-
ку, граду и борцима за слободу. Помен погинулим борци-
ма служили су свештеници Српске православне цркве са 
подручја општине Модрича. Цвијеће су испред споменика 
положили представници општине Модрича, бројних ин-
ституција и организација. 

Након поетског часа одржана је Свечана сједница 
Скупштине општине Модрича. Одборницима, представ-
ницима духовне и свјетовне власти, предузећа, установа, 
друштава и организација обратио се начелник општине 
Младен Крекић који је у свом експозеу изнио резултате 
рада општинске администрације између два Видовдана и 
свим грађанима честитао празник. Честитку је упутио  и 
предсједник СО Модрича Синиша Никић. Током свечане 
сједнице уручене су награде и признања заслужним поје-
динцима и колективима који су допринијели афирмацији 
Модриче, а потом је услиједио пригодан коктел. Честитке 
грађанима Модриче и општинском руководству поводом 
Дана општине упутили су и највиши званичници РС.

 Марија Крсмановић

Дан општине 2017.
Свечаности поводом празника

25. годишњица Пробоја Коридора живота

Поетски час испред Споменика борцима за РС

Спомен–обиљежје у Скугрићу

Свечана сједница Скупштине општине Модрича
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Дан општине 2017.
Видовданска признања и награде

Свечана сједница Скупштине општине Модрича сваке 
године прилика је да се поводом Дана општине, Видовдана, 
додијеле награде и признање најбољим ученицима, пољо-
привредницима, појединцима и колективима који су дали свој 
допринос у афирмацији општине Модрича. Као и ранијих го-
дина и у 2017. години уручене су похвале, новчане награде, 
дипломе, плакете и повеља као највеће општинско признање.

До сада је Повеља уручена доктору Милану Јелићу, 
Општинској борачкој организацији, Рафинерији уља Мо-
дрича, постхумно покојном  проф. доктору Слободану Ар-
сићу, начелнику општине Модрича Младену Крекићу, нека-
дашњем министру здравља и социјалне заштите РС др Ранку 
Шкрбићу, постхумно покојном генералу Новици Симићу, по-
стхумно покојном поручнику Раденку Брадашевићу, доктору 
Илији Кузмановићу и Фондацији „Oberwallis – Дјеца нашег 
свијета“. У 2017. години додијељена је једанаеста повеља по 
реду. Она је припала Одбојкашком клубу „Модрича“ који је 
ово признање добио за допринос у развоју одбојкашког спор-
та у 50 година постојања и за репрезентовање општине Мо-
дрича кроз такмичења и остварене резултате. 

Плакете су у 2017. години уручене три. Фондација 
Проплан из Холандије плакету је добила за испољену ху-
маност. Ватрогасном савезу Републике Српске плакета 
је уручена за допринос у набавци новог комбинованог ва-
трогасног возила, док је трећа плакета уручена др Драгану 
Костићу за изузетан допринос у лијечењу повријеђених 
са подручја општине Модрича.

Диплома је додијељено пет. Општинска организа-
ција ЦК Модрича диплому је добила за хуманитарни рад, 
Јовица Илић, професор информатике, за изузетан допри-
нос у васпитно-образовном раду, Јелена Ђурић, професор 
енглеског језика, за постигнуте резултате у раду са учени-
цима, Хуманитарна организација Немањићи-Тићино за 
испољену хуманост и Удружење Ботајица ЦХ, такође за 
испољену хуманост. 

Новчана награда уручена је Предузећу „Коридор '92.“ 
за допринос у радном ангажовању инвалида и постигнуте 
резултате у извршењу радних задатака. Сваке године новча-
ном наградом стимулишу  се и најбољи пољопривредници. 
Овом приликом награде су уручене тројици успјешна пољо-
привредна произвођача и то:  Новак Савић из Врањака, Јови-
ца Игњатовић из Јасенице и Михајло Мишић из Скугрића.

Похвале су уручене ученицима који су постигли значајне 
резултате на републичким и регионалним такмичењима, а до-
били су их Жељко Трипић, ученик другог разреда гимназије 
општи смјер, за освојено прво мјесто на регионалном и прво 

мјесто на републичком такмичењу из физике, као и за освоје-
но друго мјесто на регионалном такмичењу из математике, 
Јана Дрпа, ученица другог разреда гимназије општи смјер, за 
освојено прво мјесто на републичком такмичењу из српског 
језика и језичке културе, Петар Ћирковић, ученик трећег 
разреда смјер техничар мехатронике, за освојено прво мјесто 
на регионалном и друго мјесто на републичком такмичењу у 
атлетици – дисциплина бацање кугле, Слађана Дамјановић, 
ученица првог разреда гимназије смјер рачунарско-информа-
тички, за освојено друго мјесто на републичком такмичењу 
из математике, Небојша Јеремић, ученик трећег разреда 
смјер техничар мехатронике, за освојену специјалну награду 
жирија за рад „3 Д штампач“ на међународној изложби идеја, 
иновација и стваралаштва „Иност младих“, Илија Мићић, 
ученик другог разреда гимназије општи смјер, за освојено 
друго мјесто у ТВ емисији „Супер људи“; Александра Јере-
мић, ученица деветог разреда ОШ „Свети Сава“, за освојено 
прво мјесто на регионалном такмичењу из математике, Неда 
Симић, ученица седмог разреда ОШ „Свети Сава“, за освоје-
но друго мјесто на регионалном такмичењу из енглеског јези-
ка, Славиша Ваић, ученик седмог разреда ОШ „Свети Сава“, 
за освојено треће мјесто на регионалном такмичењу из енгле-
ског језика, Сретен Станковић, ученик петог разреда ОШ 
„Свети Сава“, за освојено прво мјесто на епархијском так-
мичењу из вјеронауке; Бојана Пебић, ученица ОШ „Сутје-
ска“, за освојено прво мјесто на општинском, прво мјесто на 
регионалном и треће мјесто на републичком такмичењу из 
информатике, Драгана Лукић, ученица ОШ „Сутјеска“, за 
освојено треће мјесто на регионалном такмичењу из физи-
ке и друго мјесто на регионалном такмичењу из математике, 
Милка Саиловић, ученица ОШ „Сутјеска“, за освојено дру-
го мјесто на републичком такмичењу из спортске гимнасти-
ке – прескок и треће мјесто из спортске гимнастике – греда, 
Андреа Јеремић, ученица ОШ „Сутјеска“, за освојено треће 
мјесто на републичком такмичењу из спортске гимнастике – 
прескок и треће мјесто из спортске гимнастике – греда, Са-
обраћајна секција – подручне школе Милошевац за освоје-
но друго мјесто на регионалном такмичењу, Одбојкашка 
секција ОШ „Сутјеска“ за освојено прво мјесто на регио-
налном такмичењу, Фудбалска секција ОШ „Сутјеска“ за 
освојено прво мјесто на регионалном такмичењу.

 Марија Крсмановић
Записе о добитницима признања и награда поводом 
Дана општине из техничких разлога увијек 
објављујемо ретроактивно – 2018. за 2017. годину, а 
2019. за 2018. годину, ако Бог да.

 Најмлађи добитници Видовданских признања

Повеља општине Одбојкашком клубу „Модрича“
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На Видовдан је свечано отворен новоизграђени 
вртић са кафе сластичарном чију је изградњу фи-
нансирала швајцарска хуманитарна фондација „Обер-
валис“ – за Дјецу нашег свијета“, у износу од 550.000 
евра, а чији су представници присуствовали свечаном 
отварању. Пресјецањем траке објекте су свечано от-
ворили предсједник Фондације „Обервалис – Дјеца 
нашег свијета“ Јозеф Фукс, изасланик предсједника 
Републике Српске Синиша Каран и начелник општине 
Модрича Младен Крекић. Програм свечаног отварања 
Дневног центра увеличали су својим наступом дјеца из 
обданишта „Наша радост“ и дјеца, корисници Центра 
за дјецу са посебним потребама „Сунце Обервалиса“. 

Поводом празника свечано је пуштена у употребу 
и новоизграђена  друга раскрснице са кружним то-
ком за саобраћај која повезује улице Гаврила Прин-
ципа и Доситеја Обрадовића. Други кружни ток спада 
у ред средњих по величини,  али је његова пропустљи-
вост сабораћаја изузетно велика и задовољава потребе 
Модриче. Нови кружни ток има унутрашњи пречник 
од 13 метара, двије саобраћајне траке ширине од по 7 
метара и прелазну траку ширине 1,5 метара. Вријед-
ност радова на изградњи кружног тока износила је 
90.000 КМ, а финсијска средства обезбјеђена су из 
општинског буџета. Други кружни ток осим веће са-
обраћајне безбедности уљепшао је град, а брзим про-
током возила самањује  се и емисија штетних гасова.

У оквиру Видовданске недјеље одржана су и два 
Видовданска купа, у кошарци и одбојци на пијеску. На 
полигону иза СКЦ одржан је 16. Видовдански куп у 

уличном баскету, у организацији КК „Модрича“. Као 
и свих претходних година, турнир је привукао велику 
пажњу како учесника, тако и љубитеља кошарке. На тур-
ниру је учествовало шест пионирских екпиа, дванаест 
јуниорских, десет кадетских и шеснаест екипа у конку-
ренцији сениор и то из Бања Луке, Добоја, Лакташа, Тес-
лића, Какња, Дервенте, Шамца, Оџака, Добоја и Модри-
че. Код пионира прво мјесто освојила је екипа Коноба 
„Воденица“ Модрича, у категорији кадета екипа „Klub 
Underground“  такође из Модриче, у категорији јуниора 
екипи  „Caffe Street“ Модрича, а у сениорској конкурен-
цији најбоља је била екипа „Sport caffe“ из Лакташа. 

Првопласираним екипа награде су уручене на манифе-
стацији Видовданско вече музике,пјесме и фолклора.

На 6. турниру у одбојци на пијеску за жене и 
мушкарце чији је организатор био мушки и женски 
одбојкашки клуб учешће је узело 20 екипа, осам жен-
ских и 12 мушких. Екипе су биле из Загреба, Бања 
Луке, Дервенте, Бијељине, Брчког, Домаљевца, Сре-
бреника, Градачца и Модриче. Најуспешније у жен-
ској конкуреницији биле су Николина Тутњевић и 
Анђелка Радишковић из Дервенте. У мушкој конку-
ренцији  прво мjесто заузели су браћа Лука и Ненад 
Шормаз из Брчког. За три првопласиране екипе обе-
збjеђене су и новчане награде. Покровитељи турнира 
били су општина Модрича и модрички привредници.

 Марија Крсмановић           

Видовданска недјеља 2017.
Поводом празника

  Дјечије обданиште - поклон најмлађим за празник  

Видовдански кошаркашки куп

Видовдански куп у одбојци на пијеску

Кружни ток на укрштању Доситејеве и Принципове улице
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  Видовдан 2017 – Дан општине
 Културне манифестације поводом празника

Руски фолклор у Модричи

Пјесници и сликари празнику и граду

Весело на Конференцији беба

 Видовдански дефиле улицама Модриче

Међу бројним културним манифестацијам које су се 
одржале у поводу Видовдана, Дана општине,  одржан је 
10. Интернационални фестивал фолклора“Дукат фест”. 
Публици су се представили ансамбли “Черноземочка” 
из Вороњежа у Русији и “Безонка” и “Буринка” из 
Братиславе у Словачкој. Посебне овације публике 
добили су чланови Черноземочке из Вороњежа, који 
су на српском језику отпевали пјесму “Тамо далеко”. 
На Љетњој позорници СКЦ, поред гостију из Русије и 
Словачке, у име града домаћина наступили су чланови 
КУД-а “Милошевац” из Милошевца. 

Поред „Дукат феста“, у организацији Министарства 
породице, омладине и спорта РС, општине Модрича 
и општинске Туристичке организације, одржана је 
Трећа Конференција беба. У оквиру Конференције је 

одржано и такмичење „Тате пресвлаче бебе“. Најбржи 
тата је био Млађан Стакић. По први пут одржано је 
такмичење у пузању беба, а најбржа беба био је 
Дејан Ђуреиновић. Конференцијом је пресједавало 
трочлано предсједништво: најмлађа беба Тодор Којић, 
најстарија Вања Видовић и беба са највише браће и 
сестара Алекса Паљић. Уз конференцију је одржан 
и традиционални „Видовдански мозаик“ чији су 
програм састављен од пјесме и игре припремили 
васпитачи и малишани Дјечијег обрадништа „Наша 
радост“ и мажореткиње. За Дан општине била је 
припремљена и рођенданска торта.

Још једна културна манифестација која је 
употпунила Видованску недјељу је 25. Завичајно вече 

„Косовски божури - Сликари и пјесници празнику 
и свом граду“. Представила су се четири модричка 
сликара, седам модричких пјесника и чланови ОКК 
„Младост“. У току вечери представљен је и издавачки 
рад СКЦ између два Видовдана. У овом периоду СКЦ 
је објавио девет издања књига модричких аутора 
и организовао девет књижевних вечери и четри 
посебне тематске вечери. Традиционално, уручене 
су и награде ученицима основних и средњих школа 
за најуспјешније литерарне и ликовне радове на тему 
"Вид Видовдана“. Најуспјешнија у конкуренцији 
литерарних радова били су Лена Ливњак, Ања Пејић 
и Маја Топић.  У конкуренцији ликовних радова 
награђени су Митра Божић, Ања Вујић и Марина 
Симић. Четрнаести  број Видовданског годишњака 
представио је у име Редакције Глигор Муминовић. 

Као завршна манифестација свих култруних 
догађаја одржано је Видовданско вече музике, 
пјесме и фолклора које је почело дефилеом 
бањалучких трубача, модричких мажореткиња, 
чланова Етно групе „Вида“ и културно-умјетничких 
друштава из Модриче, Дугог Поља, Ботајице, 
Врањака, Копривне и Милошевца. Након дефилеа 
уследили су појединачни наступи учесника дефиле 
на Љетњој позорници СКЦ. Окупљеним грађанима 
обратио се начелник општине Модрича који је упутио 
честитку свим грађанима поводом Дана општине.

 Марија Крсмановић
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У функцији развоја
Припремила: Сања Самарџић-Марјановић

Подстицаји и образовање

Пољопривреда је традиционално једна од најваж-
нијих стратешких грана развоја општине Модрича, због 
чега се посебна пажња посвећује њеном унапређењу 
кроз подстицаје за различите намјене и различите ви-
дове едукације произвођача. Поред републичких под-
стицаја, модрички пољопривредници остварују и под-
стицаје из општинског буџета. По основу Јавног позива 
за 2017. годину до краја те календарске године исплаће-
но је 100 подстицаја на име подршке сточарској и биљ-
ној производњи те нових инвестиција у биљној произ-
водњи.  Исплаћено је укупно 99.192,3 КМ, а од укупног 
броја произвођача који су остварили право на подсти-

цаје, њих 45 остварило је право на двије подстицајне 
мјере. Подршка општине је била за: узгој приплодних 
јуница, крмача, оваца, коза и товне јунади, узгој пчела 
и вађење крви млијечним грлима, гдје је општина суфи-
нансирала 50% трошкова лабораторијског испитивања 
крви код млијечних грла. Подстицаји су се могли оства-
рити и за сјетву поврћа на отвореном и у заштићеном 
простору, за подизање вишегодишњих засада воћа, за  
изградњу пластеника и стакленика, те за набавку опре-
ме и код производње и откупа воћа и поврћа. О напрет-
ку пољопривредне производње на подручју Модриче 
говори и податак да је у 2017. години произведено око 
четири милона литара млијека, за шта су остварене пре-
мије од око 850.000 КМ. Производња млијека је повећа-
на за око 1,5 милиона литара у односу на 2015. годину. 

Кроз пројекат „Локални интегрисани развој“ који 
представља  трогодишњу иницијативу финансирану од 
стране ЕУ, а који проводи Развојни програм Уједињених 
нација у БиХ  у 2017. години путем Јавног позива распи-
саног за кориснике из девет општина у БиХ, из Модриче 
су одабрана три корисника којима су обезбијеђене садни-
це јагоде, трешње и љешника, пакети прихране и заштите, 
као и системи за наводњавање. Путем истог пројекта  26. 
априла 2018. године потписани су уговори и подијељен 
сјеменски материјал за девет корисника који су подржа-
ни за подизање  и проширење засада соје. Поред  додјеле  
генетски немодификованог сјемена соје, обезбијеђена је 
и  стручна обука за производњу соје од стране пројекта 
ЛИР. Општина Модрича заједно са УНДП као партнером 

субвенционисала је набавку соје са 50% учешћа, дајући 
уједно подршку увезивању произвођача и прерађивача.                                                                                                                                     

Подршка општине пољопривредицима модричког 
краја огледала се и кроз различите видове едукација. 
Једна од њих је била обука за прераду воћа и поврћа у 
Предузетничко-едукационом центру „Јабучик“. Обуку 
је водио Центар за промоцију европских вриједности 
ЕУРОПЛУС, који је  је потом 16. новембра 2017. године 
уручио потврде о оспособљавању за десет незапосле-
них лица за самосталну прераду и паковање воћа и по-
врћа. Општина Модрича се укључила и у ову активност, 
како би заинтересована лица стекла одређена знања за 

Подстицаји за сточарску производњу – фарма крава

Подстицаји за воћарску производњу 
 – подјела садног материјала

Подстицаји за производњу поврћа – засад купуса

 Потписивање уговора - подстицаји за производњу соје
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У функцији развоја
Припремила: Сања Самарџић-Марјановић

Подстицаји и образовање

прераду воћа и поврћа, а потом кроз мали лични бизнис 
дошли до самозапошљавања. По завршетку обуке орга-
низовано је тестирање и практична провјера стечених 
знања полазника.  

Посебан сегмент едукације пољопривредника била 
је Зимска школа током које су организована стручна 
предавања и практична обука. Организатори сета пре-
давања, која су почела 31. јануара 2018. године били су 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општи-
не Модрича и Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде РС – Ресор за пружање стручних услуга 
у пољопривреди Добој. Почетак зимске школе био је 
посвећен темама везаним за прозводњу нових сорти ку-
куруза, заштиту стрних жита, производњу, агротехнику 
и откуп соје. Потом су организована предавања за про-

извођаче млијека, којима су присуствовали и ученици 
Пољопривредне школе СШЦ „Јован Цвијић“. Трећи сет 
предавања био је посвећен технологији производње ку-
куруза и сортименту, о чему су говорили  представници 
Института за повртларство и ратарство из Новог Сада. 
У оквиру предавања одржана је и презентација везана 
за повртларску производњу са акцентом на пластеничку 
производњу. Дио предавања био је намијењен произ-
вођачима јагоде и малине и иста су одржана у Послов-
но – предузетничком центру „Јабучик“. Посебан сет 
предавања био је посвећен исхрани свиња и оваца на 
тему „Матично књиговодство и селекција у овчарству 

и свињогојству“. Предавање за воћаре одржано је 14. 
марта 2018. у воћњацима пољопривредних произвођача 
Сакиба Сарвана и Зевџета Мехића. Том приликом Алек-
сандар Поповић, представник Ресора за пружање струч-
них услуга у пољоприреди из Добоја одржао је практич-
ни вид предавања о орезивању засада трешње и шљиве. 
Већина тема обрађених кроз Зимску школу биле су ини-
циране од стране самих пољопривредних произвођача. 

Поводом завршетка календарске године и нового-
дишњих празника начелник општине Младен Крекић  
28. децембра 2017. године организовао је пријем за 
пољопривредне произвођаче, који  је овај пут одржан 
у мјесној заједници Врањак. Том приликом начелник 
Крекић је истакао да пољопривреда има веома важну 

улогу за развој и просперитет модричког краја те да су у 
општинској управи свјесни да се пољопривредници су-
очавају са разлчичитим недаћама и проблемима, обзи-
ром да је њихова производња често неизвјесна јер зави-
си од времеснких услова. Општина Модрича располаже 
са 19.823 хектара обрадивог земљишта, а сваке године 
се засије око 14.500 хектара. У сјетвеној структури нај-
заступљенији је кукуруз, стрна жита и траве, а већи дио 
ратарске производње се преусмјери у сточарску произ-
водњу. На подручју општине Модрича регистровано је 
укупно 786 пољопривредних газдинстава.  

  Додјела потврда о завршеној обуци

 Зимска школа за пољопривредне произвођаче

   Обука у обрезивању воћа

  Новогодишњи пријем пољопривредника
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У периоду између два празника општине у Модричи 
је одржано пет сајамских манифестација и организова-
на колективна посјета 85. међународном сајму пољо-
привреде у Новом Саду. Одржана је и манифестација 
Дани поља кукуруза.

Осми међународни сајам руралног стваралаштва 
„Таревци 2017.“  организовала je Општa пољопривреднa 
задругa  „Таревци“ од  20. до 22. јула. На сајму се предста-
вило 65 излагача из Србије, Хрватске, Федерације БиХ и 
Републике Српске, који су изложили домаће производе: 
сокове, ракију, мед и друге пчелиње производе, воће, по-
врће, производе од прућа и ручне радове. Традиционално, 
сајам је имао и едуативни карактер. Првог дана органи-
зован је округли сто на тему „Локални економски развој 
- стање и како га побољшати: кориштење потенција-
ла наше земље за производњу и прераду воћа и поврћа 
у аутохтоне прехрамбене производе за извоз“. Другог 

дана сајма одржано је  научно савјетовање на тему „Ло-
кални економски развој – стање и како га побољшати: 
кориштење потенцијала наше земље за развој инова-
тивног и конкурентног руралног туризма“. Сајам је 
организован у сарадњи са  Пољопривредним задружним 
савезом РС, Независним бироом за развој Таревци - Мо-
дрича и Удружењем „4Т“ Таревци - Модрича, а покрови-
тељи су били Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС, Министарство трговине и туризма РС, 
Министарство спољне трговине и економских односа 
БиХ, Министарство за расељена лица и избјеглице БиХ 
и општина Модрича.

Осми  сајам привреде „Модрича 2017.“ одржан  је 
8.  и 9. септембра 2017. године.  Манифестацију је зва-
нично отворио министар привреде, енергетике и рудар-
ства у Влади РС Петар Ђокић, који је потом симболично 

са  министром  трговине и туризма у Влади РС Предра-
гом Глухаковићем, министром  за економске односе и 
регионалну сарадњу  у Влади РС Златаном  Клокићем 
и начелником општине Модрича Младеном Крекићем 
пресјекао траку. На сајму је учешће узео 221 излагач из 
Србије,  Хрватске и БиХ. Том приликом министар Ђо-
кић је истакао да је видљив значајан напредак у орга-
низацији Сајма привреде, чији је циљ размјена знања, 
достигнућа и искуства, те повезивање произвођача и 
тржишта. Првог дана сајма одржана је и изложба стоке,  
хране за стоку, пољопривредне механизације и  произ-
вода. Након оцјене стручног жирија уручене су награде 
за најбоља сточна грла у категоријама јуница и крава. 

Прво и треће мјесто освојила је јуница власништво 
Руже Гаврић, а друго мјесто припало је јуници са фар-
ме „МК Компани“. У категорији крава првопласирано 
је грло у власништву Јове Стевића, другопласирано са 
фарме Миленка Керића и трећепласирано Османа Сар-
вана, док је за шампионку сајма проглашена крава са 
фарме „МК Компани“. Као и претходних година, дру-
гог дана сајма одржана је модна ревија домаћих модних 
кућа “Хертекс” и “А ла Моде”. Уручене су и награде за 
најбоље уређен штанд  НЛБ Банци, за најбољи марке-
тиншки наступ Eуро Гроупу из Жепча и награда за до-

Са Сајам руралног стваралаштва„Таревци 2017.“

  Велико интересовање за Сајам привреде

Са Дана поља кукуруза „Модрича 2017.“

Сајам запошљавања – за нова радна мјеста
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принос развоју сајма предузећу Кверти Модрича. Орга-
низатор сајма је традиционално била Развојна агенција 
општине Модрича у сарадњи са модричким привредни-
цима и Одјељењем за привреду и друштвене дјелатно-
сти општине Модрича, који имају заједнички циљ - про-
моцију домаћих предузећа и пољопривредника, као и 
промоција њихових производа и услуга.       

Манифестација „Дани поља кукуруза Модрича 
2017.“ одржана је 29. септембра 2017. године. На оглед-
ној парцели у Скугрићу презентовани су хибриди Сје-
менске куће „Пионир“ из Загреба. Презентацији су при-
суствовали представници Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде – Ресор за пружање 
стручних услуга у пољопривреди РС, Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности општине Модрича 
и пољопривредници у чијем присуству је вршено мје-
рење зрна и процјена квалитета. Власник парцеле Илија 
Марјановић је истакао да је на огледној парцели од 
шест дунума имао засијане хибриде чијим је приносом 
веома задовољан обзиром на сушу, која је утицала да 
зрно буде нешто ситније, али је остало изузетно здраво.

Завод за запошљавање Републике Српске у сарадњи 
са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите 
РС и општином Модрича организовао је 10. октобра 
2017. године Сајам запошљавања у Српском култур-
ном центру Модрича. Директор Завода Мирослав Вуји-
чић и начелник општине Модрича Младен Крекић су 
том приликом потписали Протокол о сарадњи између 
Завода и Општине, а исти се односи на заједничке ак-

тивности у правцу смањења незапослености. Своју 
понуду је представило 26 привредних друштава са под-
ручја регије Добој, који су у том тренутку исказали по-
требу за око 500 радних мјеста, углавном у производним 
дјелатностима.

Туристичка  организација општине Модрича орга-
низовала је 30. новембра и 1. децембра 2017. године 
10. сајам рукотворина „Традиција и ја“, а 11. маја 
2018. године Пете Гастро сусрете „Модрича 2018“. 
Сајам рукотворина је окупио 41 излагача из Модриче, 
Бања Луке, Добоја, Теслића, Брчког,  Шамца, Дервен-
те, Бијељине и Жупање у Републици Хрватској. Првог 
дана одржана је и радионица за израду медењака, а ма-
нифестација је као и сваке године затворена концертом 
за грађане и учеснике сајма. Наступили су Камерни хор 
„Бањалучанке“ и Етно група „Вида“  из Модриче. На 
Гастро сусретима својим угоститељским капацитетима 

и кулинарским умјећем, те домаћим производима пред-
ставило се 20 излагача из  Брчког, Шамца и града до-
маћина, а у посјети сусретима поред суграђана и пред-
ставника локалне управе били су и гости из Швајцарске 
– представници Фондације „Оberwallis – Дjeцa нaшeг 
свиjeтa“. 

У организацији Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности општине Модрича пољопривредници мо-
дричког краја имали су прилику да посјете овогодишњи 
85. међународни сајам пољопривреде у Новом Саду, 
који је одржан од 15. до 21. маја 2018. године. Једно-
дневни организовани одлазак на ову престижну сајам-
ску манифестацију у области пољопривреде, већ десет 
година органијзује и финансира општина Модрича. Ове 
године на сајам су путовали 47 пољопривредних произ-
вођача, као и ученици пољопривредне школе СШЦ “Јо-
ван Цвијић”, који су имали прилику да се упознају са 
најновијим трендовима у пољопривредној производњи. 

Према најавама организатора све наведене мани-
фестације одржаваће се и у наредном периоду уз на-
стојање да допринесу још значајнијем развоју општине 
Модрича. 

Полазак на Новосадски сајам

  Са отварања Сајма Традиција и ја

Пети Гастро сусрети
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Дуго Поље и Ботајица  добили су нове асфалтне 
комуникације. Наиме, начелник општине Модриче 
Младен Крекић и најмлађи мјештани ова два села на 
Вучијаку отворили су два путна правца  чија је укупна 
инвестиција у посљедњих шест година износила пре-
ко пола милиона марака. У Ботајичкој ријеци асфал-
тирано је последњих 500 метара макадама за шта је 
утрошено скоро 28.000 КМ. Окончани су и радови на 
путу Маџаревац који спаја села Ботајица и Дуго Поље. 
Асфалтирано је и последњих 950 метара макадама и 
утрошено 46.500 марака по принципу пола мјештани, 
пола локална заједница. 

Добра Вода, дио мјесне заједнице Дуго Поље, до-
била је модеран пут. Асфалтирана је дионица у дужи-
ни од 310 метара, ширине асфалта 3,8 метара. Радове 
укупне вриједности 24.552,45 марака финансирало је 
Министарство за избјеглице и расељена лица Владе 
Републике Српске.

Добриња, приградско насеље, завршило је асфал-
тирање пута у улици 3. Дужина асфалтиране дионице 
је 400 метара, ширине асфалта  4 метра. Мјештани 
су за асфалтирање ове дионице издвојили 19.425, а 
општина Модрича 11.575 марака.

Улица Доситеја Обрадовића сада је под асфал-
том. Наиме, у мјесној заједници Модрича 2 завршено 
је асфалтирање крака улице Доситеја Обрадовића. 
Дужина асфалтиране дионице је 90 метара. Вријед-

ност радова је 9.570 марака. Средства са по 50% 
учешћа обезбиједили су мјештани и општина Модри-
ча.

Моравска улица у мјесној заједници Модрича 3 у 
новом је руху. Освештана је и свечано отворена. „Ово 
је за нас прелијеп и значајан дан. Ово је увод у 
нову инфраструктурну шему наше мјесне зајед-
нице која ће сигурно наредних година бити пре-
познатљива по новим асфалтима. МЗ Модрича 3 
има око 600 домаћинстава са преко 2000 станов-
ника“, истакао је Боро Бијелић, предсједник Савјета 
МЗ Модрича 3. „Неизмјерно ми је драго што смо 
почели са асфалтирањем путева у новим насељи-

ма. Захвалио бих се Влади Републике Српске и 
Министарству за избјеглице и расељена лица који 
су препознали значај овог пројекта и уложили зна-
чајна средства. Са раније асфалтираном диони-
цом сада смо повезали око 1000 метара асфалтног 
пута“, изјавио је начелник општине Младен Крекић. 
Дужина асфалтиране дионице је 450 метара, а 30.000 
марака обезбиједило је Министарство за избјеглице 
и расељена лица у Влади РС, док је 12.416 марака 
учешће општине Модрича.

 Слађан Јеремић

  Уз сарадњу грађана и општине
   Све више асфалта

Нови асфалт у Ботајичкој ријеци

Нови асфалт у Добрињи

 Припрема за асфалт кроз Добру Воду

Моравска улица
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Из мјесних заједница
Богатe и разноврснe активности

  Освештање обновљеног храма у Скугрићу

Освештање новосаграђеног храма у Кутловцу

  Отварање Завичајне Спомен-собе у Дугом Пољу

Дан МЗ Модрича 5 окупио велики број грађана

Храм Рођења пресвете Богородице у Скугрићу је 
обновљен и освјештан. Овај догађај уприличен је у знак 
јубилеј - 80 година од освештења темеља храма. Протеклих  
година уз помоћ мјештана Скугрића поред храма изграђен 
је Светосавски парохијски дом, комплетно обновљена 
унутрашњост храма, урађена нова фасада и храм украшен 
фрескописом. Умировљени владика средоевропски 
Констатин је уз саслужење више свештеника, служио 
Свету архијерејску литургију, након чега је освештан храм 
и ферскопис. Потом су изабрани кумови и услиједио је 
опход око храма. Кумови храма били су Богдан Богдановић 
и Илија Кузмановић. Кум Светосавског дома је Лука Аврић.

Цркву Светог Николе у Дугом Пољу – Кутловац, 
освештао је његово преосвештенство епископ зворничко-
тузлански Фотије. Она је задужбина Славојке Теофиловић 
из Дугог Поља. Изградња цркве димензија 14,5 пута 
7,5 метара почела је 1999. године када се Славојка 

Теофиловић вратила у завичај из Њемачке након 26 година 
рада. „Властитим средствима финансирала сам изградњу 
и опремање цркве коју сам уз стару породичну кућу и 
плац поклонила Српској православној цркви, а тиме и 
вјерницима свога села,“ рекла је Славојка. За кумове цркве 
изабрани су Синиша и Бојана Теофиловић из Дугог Поља. 
Освештењу храма присуствовали су неколико свештеника 
модричких и добојских парохија, руководство општине 
Модрича те више од 200 вјерника Дугог Поља и Подновља.

Девети дани мјесне заједнице Дуго Поље почели 
су одавањем поште погинулим борцима у протеклом 
Одбрамбено отаџбинском рату и на споменику  Гаврилу 
Вукмировићу, погинулом борцу у Другом свјетском 

рату. Након тога служена је Света литургија, парастос за 
погинуле и ломљење славског колача. Начелник општине 
Младен Крекић и ученици прве генерације дугопољске 
школе, данас пензионери Раде Лазић и Миленко Поповић 
отворили су Завичајну спомен-собу и просторије Ловачког 
удружења „Мајна“ у адаптираном објекту старе школе.  У 
Завичајној Спомен-соби ће бити  изложене фотографије 
45  погинулих  бораца и 345 бораца, учесника протеклог 
рата, као  и  подаци о свим  учесницима  Првог и Другог 
свјетског рата из овог села. Манифестацију су обогатила 
спортска такмичења, турнир у малом фудбалу и потезање 
конопца. У културноумјетничком програму учествовала 
су културноумјетничка друштва из Подновља, Модриче и 
Дугог Поља, односно Ботајице.

„Уљепшајмо тројку“ био је слоган мјесне заједнице 
Модрича 3 организујући акцију уређења овог насеља. 
Мјесна заједница Модрича 3 је једна од најорганизованијих 
мјесних заједница у општини Модрича која је до сада 
организовала низ сличних акција. У Модричи 3 у 600 
домаћинстава живи око 2.200 људи.

Први Дани Модриче 5 организовани су протеклог 
маја. На овој манифестацији истакнуто је да су Српска 
православна црква, Влада Републике Српске и општина 
Модрича урадили много за новоподигнуто насеље. У 
овом насељу, уз Славу Светог Василија Острошког и 
ломљење славског колача, улицама насеља пронесене су 
литије. Организован је турнир у шаху и малом фудбалу те 
приређен богат културнозабавни програм. У МЗ Модрича 
5 у 600 домаћинстава живи више од 1.800 становника. 

 Слађан Јеремић 
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Поводом Крсне славе Војске РС, Видовдана и 15. 
септембра, Дана погинулих бораца и несталих цивила 
РС, предсједник Републике Милорад Додик у новембру 
мјесецу 2017. године додијелио је постхумна одлико-
вања „Медаље заслуга за народ“ тридесет осморици 
погинулих бораца са подручаја Шамца, Модриче, Ву-
косавља и Брода. Породицама погинулих бораца је у 
име предсједника РС медаље уручио Синиша Каран, 
изасланик предсједника, заједно са Младеном Кре-
кићем, начелником општине Модрича. Овом приликом 
„Медаљом заслуга за народ“ предсједник РС постхумно 
је одликовао борце из 16 породица из Модриче, 12 из 
Брода, седам  из Вукосавља и три из Шамца. Од 2012. 
године до данас је постхумно одликовано преко 1.500 
погинулих бораца.  

У оквиру пројекта „Спојимо дјецу Косова и Метохије 
и РС“  у периоду од 17 - 24. јуна у Модричи је боравило 
47 ученика са Косова и Метохије. Општина Модрича се 
по други пут укључила у овај пројекат који проводи Од-
бор за помоћ Србима са Косова и Метохије. Ученици су 
били смјештени у породице њихових вршњака. Општина 
Модрича сносила је трошкове превоза за ученике са Ко-
сова и Метохије, а у току боравка у Модричи уприличен 
је и пријем код начелника општине, као и пријем од стра-
не Српске православне цркве. За дјецу са Косова и Мето-
хије и њихове другаре, домаћине такође је организована 
и посјета Козари и Доњој Градини, а за дјецу са Косова 
уприличен је и пријем у Влади РС. 

Сваке године поводом свих већих празника организују 
се посјете и пријеми за борачке популације. Поводом 

Дана општине начелник општине Младен Крекић упри-
личи пријем за ППБ, РВИ, представнике мјесних БО и 
општинске БО, као и других Удружења из протеклог Од-
брамбено-отаџбинског рата. Пријеми се такође организују 
и поводом новогодишњих и божићних празника, док су 
поводом Васкрса представници Одјељења за борачко-ин-
валидску заштиту и опште послове посјетили извјестан 
број бораца, ППБ и РВИ. Овом приликом уручени су и 
пакети помоћи. Посјетама се настоји створити осјећај си-
гурности да се ове категорије становништва увијек могу 
обратити општини те да ће им помоћ увијек бити пружена. 

Општина Модрича  посебну пажњу поклања школо-
вању дјеце ППБ и РВИ.  Дјеца ППБ и РВИ имају право на 
накнаду за уџбенике, накнаду за превоз, ђачке екскурзије, 
студентске стипендије и студентске екскурзије.  Ово право 
остварује се по општинској Одлуци о допунским правима 
од 2005. године. Право на накнаду за уџбенике имају дје-
ца  породица погинулих бораца, ратних војних инвалида 
од I - IV категорије инвалидности који похађају основну и 
средњу школу као и дјеца ратних војних инвалида од V - X 
категорије који имају троје и више дјеце. Накнаду од по  
100  КМ је добио 51 ученик, дјеца РВИ. Дјеца ППБ  и као 
студенти остварују право на набавку уџбеника у износу од 
200 КМ, право на студентску стипендију у износу од 100 
КМ и студентску екскурзију од 400 КМ. 

Са додјеле одликовања породицама погинулих бораца

Видовдански пријем породица погинулих бораца

 Пријем дјеце са Косова и Метохије у Модричи

   Васкршња посјета једном од бораца Војске РС

Акције солидарности 
Припремио: Марија Крсмановић

Хуманост на дјелу
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 Подјела накнада за уџбенике дјеци  из ППБ и РВИ

Испраћај чланова ППБ и РВИ на бањско лијечење

Посјета Колективном центру Кладари Доњи

На терену са деминерима

Министарство рада и борачко - инвалидске заштите 
РС Пројектом бањске рехабилитације ратних војних ин-
валида и чланова породица погинулих бораца Одбрам-
бено - отаџбинског рата за 2017. годину предвидјело је 
рехабилитацију 568 лица из РС у неколико бањско-кли-
матских здравствених установа. У оквиру овог пројекта 
13 лица из Модриче упућено је на бањско лијечење у 
Бању Врућицу код Теслића и то седам чланова породи-
ца погинулих бораца и шест ратних војних инвалида. 

Право да буду упућени у бању имали су РВИ од прве 
до четврте категорије инвалидности  и чланови ППБ 
којима је овај вид здравствене заштите препоручен од 
стране љекара и који до сада нису користили ово пра-
во. На конкурс је било пријављено 36 лица из Модриче.
Трошкове превоза до Бање Врићице и повратка у Мо-
дричу сносила је општина Модрича. 

Ни ове године није изостала посјета корисницима 
Колективног центра у Доњим Кладарима поводом 
божићних и васкршњих празника. Њих су пред празни-
ке посјетили представници општине Модрича, Центра 
за социјали рад, Црвеног крста и Министарства за из-
бјегла и расељена лица и  уручили им поклон пакете. 
У Колективном центру смјештено је 17 корисника, од 
чега је 13 самаца и двије породице по два члана. Пажња 

коју им поклањају сваке године пред божићне и васкр-
шње празника доста значи за кориснике центра јер за-
хваљујући поклон пакетима које добију могу празнике 
дочекати колико толико свечано. За све кориснике Ко-
лективног центра у току је трајно рјешавање стамбеног 
питања. Изградња 22 стамбене јединице је у току и у 
њима ће бити смjештена 22 самца, од чега дванаест из 
Колективног центра и десет из социјално угрожених ка-
тегорија. 

Током 2017. године наставило се са пословима деми-
нирања. Завршена су два пројекат Видићка чија је повр-
шина 14.091 метара квадратних и Пружни појас Кладари 
Доњи - Милошевац површине 1.716 метара квадратних, 
док је трећи пројекат Полој - ловачка кућа површине 
12.022 метара квадратних започет у октобру, али због 
временских услова није завршен. Завршетак деминирања 
на овом подручју планира се у току 2018. године.  По-
ред деминирања рађене су и активности регистрације и 
уклањања неексплодираних убојних средстава. Уклоње-
но је 200 неексплодираних убојних средстава, 2.910 ко-
мада муниције и 10 метара спорогорећег штапина.

Акције солидарности 
Припремио: Марија Крсмановић

Хуманост на дјелу
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Стална брига о младим 
Припремио: Слађан Јеремић

На младима свијет остаје

Новосаграђени објекат Дјечијег обданишта био је 
најљепши поклон Модричи за Видовдан 2017. године. 
За те намјене је швајцарска Фондација „Обервалис 
– Дјеца нашег свијета“ издвојила 550 хиљада евра. 
Скупштина општине Модрича је у знак захвалности 
предсједнику Фондације  Јосефу Фуксу додијелила 
Повељу СО, највеће општинско признање.  Начелник 
општине Младен Крекић рекао да је то посебан догађај 
за све грађане Модриче. Предсједник РС Милорад 
Додик одликовао је за посебне заслуге у организовању и 
спровођењу хуманитарних активности на прикупљању 
материјалних средстава за помоћ намијењену дјеци и 
омладини са посебним потребама у Републици Српској 
Орденом Крст Милострђа Фондацију „Обервалис – За 
дјецу нашег свијета“ из Швајцарске.

Кафе-послатичарница отворена је у октобру 
прошле године и трећи је објекат који чини једну 
цјелину са Дневним центром и новим објектом дјечијег 
вртића, за чију је изградњу финасијска средства 
обезбиједила швајцарска фондација „Обервалис - Дјеца 
нашег свијета“. Отварањем кафе-сластичарне уједно је 
обиљежена и друга годишњица рада Дневног центра.

Значај отварања кафе-сластичарне у склопу Дневног 
центра за дјецу са посебним потребама је у томе што ће 
се у њој одвијати и један дио радно-окупационе терапије 
дјеце са посебним потребама која ће учествовати 
према својим могућностима у раду кафе-сластичарне. 
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

лицима Модрича броји око 100 чланова од којих су 45 
дјеца и омладина, а у Дневни центар дневно долази 
између 15 и 20 дјеце са којима раде волонтери центра, а 
међу њима су и дефектолог и логопед.  

Пријем за првачиће је нешто што се сваке године 
организује у модричким основним школама.Тако је било 
и у септембру када  је начелник општине са сарадницима 
посјетило основне школе пожелио првачићима срећан 
почетак школовања и уручио им скромне поклоне. 
Ученици старијих разреда су приредили пригодан 
програм у част првачића. У школској 2017/2018. години  
први разред похађало је укупно 187 ученика, од чега у 
Основној школи „Сутјеска“  79 ученика, а у Основној 
школи „Свети Сава“ 108 ђака.

Дјечија недјеља која се обиљежава прве седмице 
октобра, донијела је низ садржаја. У ЈПУ „Наша 
радост“ пуних 12 година организују активности у циљу 
обиљежавања овог догађаја. Овогодишња  Дјечија 
недеља обиљежена је  под слоганом „Мој свијет – 
Дјечији свијет“. Овим поводом организован је низ 
пригодних манифестација:  „Дан отворених врата“, 
дефиле кроз град, посјета малишана Дневном центру 
за дјецу са посебним потребама, музичке, ликовне и 
спортске активности. Начелник општине је уручио 
малишанима скромне поклоне. У ЈПУ “Наша радост“ 
борави 275 дјеце подијељених у 12 група, од чега 

Свечано отварање нове зграде Дјечијег обданишта

Добродошлица за првачиће од старијих другара

   Кафе-сластичарница спремна за отварање

Дјечија недјеља – и свечано, и традиционално, и модерно
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Стална брига о младим 
Припремио: Слађан Јеремић

На младима свијет остаје

је 7 група смјештено у старом објекту вртића, а 5 у 
новоотвореном вртићу гдје бораве и дјеца са посебним 
потребама.

Позорница пријатељства  регионална је 
манифестација за дјецу предшколског узраста која је 
организована у Модричи. Окупила је 72 малишана 
из Брода, Шамца, Дервенте, Теслића и домаћина 
Модриче. Укупни побједник је обданиште “Наша 
радост” из Модриче. Друго место су подијелили “Трол” 
из Дервенте и “Палчић” из Теслића. Трећи је “Бијели 
анђео” из Брода, док је четврто мјесто заузело шамачко 
обданиште “Радост”. Током манифестације наступило 
је Позориште „Полетарац“ из Београда као и Културно-
умјетничко друштвао „Завичај“ из Модриче.

Стипендирање студената у школској 2017/2018. 
години односи се на 170 младих Модричана, односно 
104 студента из ранијих година и  66 нових студента. 
За 39 студената ове године мирују права из разлога што 
су обновили годину. Студентима општине Модрича  
исплаћују се стипендије у мјесечном износу од 100 
КМ, с тим да се за 30 % увећава студентима који су 
у претходној години студија положили све испите и 
постигли успјех 8,00 и више и износи 130 КМ. У 2018. 
години за стипендирање студената из буџета општине 
Модрича издвојиће се 200.000 КМ.

Фондација „Мозаик“  и општина Модрича су у 
протеклих 10 година реализовали 101 пројекат укупне 
вриједнсоти 346.363 КМ. До краја ове године биће 
реализовано 16 пројеката нерофмалних група младих. 
Њихов циљ је стварање бољих услова за живот и рад 
младих, али и осталих заинтересованих група грађана. 
„Општина са Фондацијом „Мозаик“ једанаесту годину 
учествује у овом пројекту чији је највећи значај што у 
њему учествују млади људи. Они дају своје приједлоге, 
а посебно је значајно  што се све ради на територији 
општине и да ће користити свима,“ изјавио је Никола 
Савић, замјеник начелника општине.

Омладински парламент Модриче усвојио је Одлуку 
о одабраним малим пројектима за финансирање из 
општинског буџета у школској 2018/2019. години. Ријеч 
је о квизу „Слагалица“ и турниру у малом фудбалу и 
кошарци  укупне вриједности 1.500 КМ. За финансирање 
великог пројекта из општинског буџета предложена су 
три пројекта. Ради се о набавци платна и пројектора, 
замјени крова на амфитеатру и читаоници за ученике. 
Изгласан је пројекат набавке платна и пројектора чиме 
је планирана набавка опреме како би се квалитетније 
одвијала настава у складу са европским стандардима, 
а вриједност пројекта је 4.959 КМ. Претходних година 
одобрено је и реализовано 39 пројеката за које је из 
буџета општине Модрича издвојено 77.588,68 марака.

  И пријатељско и витешко надметање

Потписивање уговора са Фондацијом „Мозаик“

Потписивање уговора о стипендирању студената

Сједница Омладинског парламента
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На крају школске 2017/2018. године Диплому Вук 
Стефановић Караџић добило је 28 ученика заврш-
них разреда основних и средњих школа у Модричи. 
Ово признање додјељује се најбољим ученицима који 
су током свог школовања у свим разредима из свих 
наставних премета имали оцјену одличан  и примјер-
но владање. Највише добитника је у Основној школи 
„Сутјеска“. Дипломе су добили: Михаела Новаковић, 
9-3; Јована Мишић, 9-4; Гордана Мишић, 9-4; Алексан-
дра Вучићевић, 9-4; Анђела Билбија, 9-2; Тања Лукић, 
9-1; Горан Новаковић, 9-1; Кристина Кузмановић, 9-3; 
Моника Перановић и Милена Јовић, ученице 9. разреда 
Подручне школе у Милошевцу и Александра Стојано-
вић и Марија Јовановић, ученице 9. разреда Подручне 
школе у Скугрићу. У Основној школи „Свети Сава“ 
Дипломе Вук Стефановић Караџић добило је осам 
ученика: Алине Бауманн, 9-1; Вања Грашаревић, 9-1; 
Сашка Грашаревић, 9-1; Марија Бајић, 9-2; Анастасија 
Томић, 9-2; Раденко Тодић, 9-3; Зорана Илић, 9-4 и Не-
бојша Јеремић, 9-6. Дипломе Вук Стефановић Караџић 
у Средњошколском центру „Јован Цвијић“ добило 
је такође осам ученика. То су: Марија Ђукић, 4-1; Ана 
Дринић, 4-2; Сандра Ђорђић, 4-2;  Ана Зубер, 4-2; Мила 
Мишић, 4-2; Наташа Петровић, 4-2; Драгана Филипо-
вић, 4-2 и Михајла Видовић, 4-4. 

Због оствареног успјеха и додатних залагања на 
такмичењима, у школским и ваншколским актив-

ностима за ученике генерације проглашени су:  
Михаела Новако вић у Основној школи „Сутјеска“, Ма-
рија Бајић у Основној школи „Свети Сава“ и Марија 
Ђукић у Средњошколском центру „Јован Цвијић“. Уче-
ница Михаела Новаковић током свог деветогодишњег 
школовања није имала ни један изостанак са наставе. 

Највише успјеха на регионалним и републичким 
такмичењима за школску 2017/2018. годину модрички 
основци и средњошколци су остварили из српског јези-
ка, математике, физике, историје, иформатике и разних 
спортова. У конкуренцији основаца најуспјешнију 
су били: Лена Ливњак, ученица 7-1 разреда ОШ „Све-
ти Сава“која је освојила прво мјесто на регионалном 
такмичењу из српског језика; Јована Мишић, ученица 
деветог разреда школе „Сутјеска“ – првопласирана на 
регионалном такмичењу из информатике, Ивана Стоја-
новић, ученица седмог разреда ОШ „Сутјеска“, која је 
била друга на регионалном такмичењу из математике, 
Јована Тодоровић, ученица 7-1 школе „Свети Сава“, 
која се пласирала на треће мјесто на регионалном так-
мичењу из српског језика и Михаела Новаковић, девети 
разред ОШ „Сутјеска“ која је заузела треће мјесто на 
такмичењу из информатике за добојску регију. Милана 

Томушиловић из седмог разреда ОШ „Сутјеска“ била 
је трећа на епархијском такмичењу из православне вје-
ронауке. Мушка одбојкашка екипа ОШ „Свети Сава“ 
изборила је прво мјесто на регионалном такмичењу. 
Огњен Тадић, ученик 9. разреда школе „Сутјеска“ био 
је први на регионалном такмичењу у атлетици, дисци-
плина трчање на 100 метара. Тадић је уједно проглашен 
за најбољег атлетичара регије. У спортским дисципли-
нама успијеха су имали и Ален Душиновић и Никола 
Стојановић, ученици 9-1 разреда школе „Свети Сава“, 
који су освојили друга мјеста у трчању на 800 метара 
и бацању кугле од 4 кг. Хор ОШ „Свети Сава“ такође 
је освојио друго мјесто на регионалном такмичењу. На 
републичким такмичењима остварени су сљедећи ре-
зултати: Урош Јовић, четврти разред школе „Сутјеска“ 
прво мјесто у гимнастици - дисциплина партер, Огњен 
Тадић, 9. разред ОШ „Сутјеска“ друго мјесто у трчању 
на 100 метара, Ален Душиновић, 9. разред ОШ „Све-

Наши најбољи ђаци
Припремила:  Сања Самарџић Марјановић

На њима свијет остаје

Вуковци из Основне школе „Свети Сава“

Вуковци из СШЦ „Јован Цвијић“

Вуковци из Основне школе „Сутјеска“
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ти Сава“ друго мје-
сто у трчању на 800 
метара и Анаста-
сија Пејић, ученица 
трећег разреда шко-
ле „Сутјеска“ треће 
мјесто у спортској 
гимнастици – дис-
циплина греда. Уче-
ници седмог разреда 
школе „Сутјеска“ на 
екипном такмичењу 
заузели су друго 
мјесто на нивоу РС 
и четврто на нивоу 
БиХ на такмичењу 
из програма Позна-
вање опасности од 
мина, док је Хор 

школе „Свети Сава“ освојио треће мјесто на републич-
ком такмичењу. 

Код средњошколаца на регионалном такмичењу из 
математике учествовало је 10 ученика. У конкуренцији 
првих разреда прво мјесто освојила је Бојана Пебић, а 
друго Драгана Лукић. Код других разреда прва је била 
Слађана Дамјановић, а трећи Ненад Ђорђић, док су код 
трећих разреда друго мјесто подијелили Жељко Три-
пић и Дејан Поповић. У конкуренцији четвртих разреда 
прво мјесто из математике освојила је Марија Ђукић, а 
трећа је била Наташа Петровић. На регионалном так-
мичењу из физике учествовало је шест ученика. Код 
других разреда првопласирана је Слађана Дамјановић, 
а трећепласирани Саша Савић. У конкуренцији трећих 
разреда прво мјесто је освојио Жељко Трипић, а треће 
Дејан Поповић и код четвртих разреда Наташа Петровић 
је освојила друго мјесто. На регионалном такмичењу из 
историје Александар Мастало је у конкуренцији чет-
вртих разреда освојио прво мјесто, а на такмичењу из 
информатике Марко Тодоровић је освојио прво, а Ања 

Јандрић и Бојана 
Пебић трећа мје-
ста.  На регионал-
ним такмичењима 
у спорту женска 
фудбалска екипа 
освојила је прво, 
а мушка треће 
мјесто, мушка од-
бојкашка екипа 
прво и женска дру-
го мјесто, док су у 
атлетици прва мје-
ста освојили Игор 
Веселиновић (100 
м), Петар Ћирко-
вић (кугла) и Ми-
лана Божић (скок 
удаљ) и трећа мје-

ста Ружица Мишић (100 м) и Невенка  Лазић (800 м). 
Екипа 4-1 разреда освојила је прво мјесто на регионал-
ном такмичењу са пројектом „Ја грађанин“. Најбољи 
резултат на републичким такмичењима остварили су 
мушка одбојкашка екипа, која је освојила друго мјесто 
и Петар Ћирковић (кугла) треће мјесто. 

Модрички ђаци се могу похвалити и европским 
и свјетским успјесима.  У 2017. години два посебна 
признања стигла су за ученице модричких школа - Ва-
лерију Благојевић и Неду Симић. Обје су награђене 
наградама УНЕСКА. Валерија Благојевић, ученица 
СШЦ „Јован Цвијић“ освојила је прву награду на кон-
курсу за најбољи есеј на тему: „Шта за тебе значи 
свјетска баштина УНЕСКА“. Конкурс је расписала 
Амбасада Пољске у БиХ, а рад Валерије Благојевић 
о вишеградском мосту је према оцјени жирија послао 
најснажнију поруку о значају и потреби заштите свјет-
ске баштине. Награда је била борвак у Пољској са про-
фесором - ментором Александром Васићем те студијске 
посјете Варшави, Аушвицу, Кракову и Лођу. Неда 
Симић, ученица ОШ „Свети Сава“ учествовала је на 
конкурсу Јапанске мировне фондације (ГОИ), која дје-

лује при УНЕСКУ.  
Фондација је орга-
низовала  интер-
национално так-
мичење у писању 
есеја на тему „Учи-
мо од природе“. 
Неда је припреми-
ла рад уз подршку 
менторице - на-
ставнице енглеског 
језика Иване Бо-
жичковић и  у кон-
куренцији 15.441 
ученика из 155 зе-
маља свијета Неда 
је освојила прво 
мјесто. Награду је 
примила у Токију, 
а о својој посјети 

је написала: „ ...Слиједили су дани припреме за форум 
Гои Пис Фондације. Форум се одржао 25. новембра са 
почетком у 15  часова у Никеи дворани. Поред много-
бројне публике и новинара, форуму су присуствовали 
амбасадори 15 земаља. Моје излагање есеја је почело 
кратким уводом о мојој школи и граду из кога дола-
зим.  У току седмоминутног читања есеја на видео 
заслону иза мене су приказиване слике Модриче и њене 
природе. Након тога, примила сам награду из руку ја-
панског министра просвете и културе. Уз многобројне 
честитке чуле су се и похвале мога града и природе у 
њему. Мој рад је био цитиран у много јапанских ма-
газина и приказиван на много јапанских телевизија.“

Наши најбољи ђаци
Припремила:  Сања Самарџић Марјановић

На њима свијет остаје

 Марија Бајић, ученик генерације 
из Основне школе „Свети Сава“

  Марија Ђукић,  
ученик генерације из СШЦ  

„Јован Цвијић“

Михаела Новаковић, ученик 
генерације из Основне школе 

„Сутјеска“
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Резултати наградног конкурса „Вид Видовдана“
Припремио: Глигор Муминовић

Одлука о додјели признања „Косовски божур“

Поклон младих празнику и своме граду

Српски културни центар и Културноумјетничко 
друштво „Модрича“ уз благослов Српске православне 
цркве, а под покровитељством општине Модрича су по-
водом Видовдана, Дана општине Модрича, расписали 
наградни конкурс за литерарне и ликовне радове учени-
ка  основних и средњих школа на тему „Вид Видовдана“. 
Тема је била релативно слободна јер је обухватала све 
оно што садржи видовданска легенда – борбу за отаџби-
ну и слободу, људску част и достојанство; љубав према 
земљи и народу, његовој култури и традицији...

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

а) За литерарне радове:
1. Прва награда: Ања Пејић
2. Друга награда:  Јована Тодоровић
3. Трећа награда: Јелена Јаковљевић
б) За ликовне радове: 
1. Прва награда:  Катарина Савић
2. Друга награда:  Теа Вукаловић
3. Трећа награда:   Стефан Перлић

Резултате конкурса доставити свим школама на 
подручју општине да их истакну на својим огласним 
таблама за ученике и наставнике и огласним књига-
ма саопште свим ученицима. Награђене радове из-
ложити у Холу Српског културног центра и објавити 
на Радију Републике Српске – Студио Модрича и у 
Видовданском годишњаку општине Модрича. При-
знања и награде добитницима уручити на Завичај-
ној вечери „Косовски божур“ -  пјесници и сликари 
празнику и граду која се традиционално одржава 
у Српском културном центру поводом Видовдана, 
Дана општине.

Српски културни центар, Културноумјетничко 
друштво, Српска православна црква, општина Мо-
дрича и Жири конкурса су захвални свим учесници-
ма конкурса, ученицима и њиховим наставницима, за 
љубав према литерарном и ликовном стваралаштву и 
својој отаџбини и њеној слободи, а награђеним учени-
цима срдачно честитају и желе им још много успјеха.

 Модрича, 11.  јун 2018. године 
                                                                                                   

 Чланови жирија

Без Тебе би били                       
без вида, без дана,                    

ко би нас видао                        
од мрака, од рана?                  

Без Тебе би били                       
без сна и сванућа,                    
ко би нам казао                         

гдје  нам је  кућа?                   

Без Тебе би били                      
и без часног крста,                  
и без крсне славе,                      

чак и  без три прста.             

Како без Тебе  живјет’,                 
како усправно ићи,                    

и са чистим образом                   
Господу Богу  стићи?               

Не би без Тебе знали                
шта су то понос и част,       

како се поново дић’                 
и када се мора паст?     

Гдје је то светост неба,    
а гдје је земљани прах,       

како се на небо дић’            
и побиједити страх?        

Како би без Тебе знали      
гдје су нам то преци стали  
зашто су ту храбро пали      

и ту међу уцртали?                

Гдје су нам темељи  кући,    
а гдје нам је олтар цркви,    

које су то наша звона,            
одакле нам свиће зора?           

Како без Видова дана,  
да буде зора̂ и дана̂        

да буде земље ко̏сова̂    
и да буде српских  слова̂? 

                    Г. М.

Косово 

Само божури знају                   
зашто црвено цвјетају,           

само звијезде умију          
да вјечно сијају.         

Само сузе знају             
у болу да блистају       
саму косови умију

да црно пјевају.

Само је Србима дано             
и на небу записано          
да је српско Косово 

од Бога крвљу купљено.

Само још Дечани знају,      
ал’ их силни не питају,    
чија је земља божура       
и чија ће бити сутра.   

Само свети цар Лазар зна     
пошто је земља косова,         

само Милош Обилић зна      
да без мача нема побједа.

                           Г. М. 

 Видовдан 
(три пута по три)
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Награђени радови

Поклањам Ти, граде мој,
своју младост, живот свој,

у срцу ћеш моме бити,
ту ћеш расти и цвјетати. 

Знам ја добро како Ти је, 
главу горе и не брини,
у срцима своје дјеце
Ти си један и једини. 

Дјетињство Ти ја дугујем
које ми на бајку личи,

коме хвала сад да кажем
него мајци и Модричи.

Било Ти је тешко знам
кад си једном ост’о сам,

али сванут зора мора
са пробојем „Коридора.“ 

Као свјетлост из тунела,
тако нам бар сад личи,

„Коридор“ је к’о пут спаса
био за нас у Модричи.

Нека Ти је срећно, граде, 
поноси се Ти и дичи

остаћемо Теби вјерни
сви заједно у Модричи.

 Ања Пејић

Видовдан

Кнез Лазар био Видовдански бој
да одбрани српски народ свој.

У бици се борило хиљаде јунака
да би спасили земљу од Турака.

И наш град слави Видовдан
јер је тада постао слободан.

Водио се страшан бој
и спашен је град мој. 

Борци крвљу својом земљу натопили,
„Коридор живота“храбро су пробили,

Њима у част ову пјесму пишем,
за свој град ја живим и дишем. 

                                         Јована Тодоровић

Домовина

Домовиномоја часна,
на Тебе сам ја поносна,
домовино моја сјајна,

Ти си моја срећа бајна. 

Пуна си сјаја и блага
зато си свима драга,

Теби кличемо, 
са Тобом се дичимо.

Славимо Твој рођендан,
дични Девети јануар,

буди нам много срећна,
слободна и вјечна. 

                         Јелена Јаковљевић

Теа Вукаловић

Катарина Савић

Стефан Перлић

 Прва награда

Друга награда

Трећа награда

Граде мој
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Припремио: Глигор Муминовић
Из културне хронике општине Модрича

Модричко љето 2017.

Дјечија Нова година – једанаести пут

Концерт Камерног хора „Бањалучанке“ и  Етно групе „Вида“ из Модриче

У организацији Туристичке организације општине 
Модрича, 7. августа отворена је манифестација „Модрич-
ко љето 2017.“, које је трајало до 11. августа 2017. годи-
не. Првог дана манифестације организован је концерт 

Музичког друштва „Исидор Бајић“ на Љетној позорници 
Српског културног центра гдје је модричка публика мог-
ла да ужива у пјесмама чланова музичког друштва. Модна 
ревија за дјецу и одрасле одржана је другог дана мани-
фестације. Током вечери представили су се бутик Тренд 
и Нинин Кутак у оквиру модне ревије за дјецу, док су за 
одрасле своје моделе приказали „Hertex“, „А la mode“ и 
Сандра Мићић, модни креатор из Бања Луке. Вече је музи-
ком и пјесмом пратио Стефан Крстић. Трећег дана мани-
фестације одржано је „Вече спорта“. Током вечери члано-
ви Карате клуба „Шампион“ из Модриче презентовали су 
карате на отвореном. Четврти дан манифестације био је 
посвећен најмлађим Модричанима. На Љетњој позорници 
СКЦ наступио је Воларе мађионичар. Петог дана мини-
фестације одржано је караоке такмичење пјевача аматера. 
У такмичењу под називом „Микрофон је ваш“ учествова-
ло је осам извођача забавне, народне и етно музике. По-
бједник музичке вечери је Стефан Крстић, члан Музичког 
друштва „Исидор Бајић“ из Модриче.  

Манифестација Дјечија Нова година у оквиру које 
се уз пригодан програм дијеле пакетићи малишанима 
са подручја наше општине организује се већ једанаести 
пут. Ове године програм је одржан 29. децембра у 

Спортској дворани Модрича, у организацији општине 
Модрича и Српског културног центра. Овај програм за 
најмлађе становнике наше општине представља највећу 
манифестацију дјечије радости у нашем граду. За најмлађе 
становнике обезбијеђено је 3000 пакетића. Поред општине 
Модрича у куповини пакетића учествовало је још 35 
модричких предузећа, установа и појединаца. Овом 
приликом приређен је богат културно – забавни програм 
у коме су учествовала дјеца са посебним потребама, 
чланови музичких и плесних секција основних школа 
“Сутјеска” и “Свети Сава”, Музичко друштво „Исидор 
Бајић“, Модричке мажореткиње, дјеца из вртића „Наша 
радост“ и Свјетлана Стевановић са члановима Позоришне 
сцене 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 те се овом приликом 
захвалио општини Модрича и привредницима који су и ове 
године обезбједили велики број пакетића за малишане.

Десети  Сајам рукотворина „Традиција и ја“ у организа-
цији Туристичке организације општине Модрича организо-
ван је 30. новембра и 1. децембра 2017. године у Српском кул-
турном центру.  Циљ манифестације је чување старих заната 
од заборава и преношење на млађе генерације те стварање 
етнолошког туристичког производа и повезивање израђивача 
рукотворина са потенцијалним тржиштем. Поред изложби 
производа од вуне, стакла, конца, прућа, дрвета и другог на 
којој је учествовао 41 излагач из  Модриче, Бања Луке, До-
боја, Теслића, Брчког,  Шамца, Дервенте, Бијељине и Жупање, 
одржана је радионица за израду медењака и двије радионице 
за најмлађе. Народна пословица каже „Конац дјело краси“ у 
чему ријеч конац знач крај, тако је и Сајам рукотворина „Тра-
диција и ја“ украсио концерт  Камерног хор „Бањалучанке“ и 
Етно групе „Вида“ из Модриче. Концерт је у препуној Плавој 
сали Српског културног центра одржан 1. децембра 2017. го-
дине. Публика је била одушљевљена љепотом етномелодија, 
избором пјесама и начином њихове вокалне интерпретације 

и инструменталне пратње. И Бањолучанке су биле више него 
задовољне начином како их је примила модричка публика 
која зна да ужива у етно звуку. 

Са једне од манифестација Модричког љета 2017.

Дјечија Нова година – празник радости

Камерни хор “Бањолучанке” у Модричи
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Припремио: Глигор Муминовић
Из културне хронике општине Модрича

Двадесет шеста Светосавска академија

Школска слава – Свети Сава

Једанаеста „Златна лира“

Двадесет шести пут у Модричи Српски културни центар 
под покровитељством општине и уз благослов цркве орга-
низовао је Светосавску академију. Академија је почела хим-
ном Боже правде и Химном Светом Сави.  Свештеници са 

подручја општине су освештали славски колач, а јеромонах 
Максим Илић је говорио свечану бесједу. Културноумјетнич-
ки програм је био посвећен 250-годишњици рођења Филипа 
Вишњића. Текст сценарија је написао Глигор Муминовић, а 
текст и изабране стихове су говорили чланови Драмскореци-
таторске секције КУД „Модрича“ и пјевала Вокалноинстру-
ментална група Музичког друштва „Исидор Бајић“. Ово је 
био најљепши начин да се одужимо и првом српском просве-
титељу и највећем епском пјеснику Првог српског устанка. 
Празник је био прилика да се културним ствараоцима уруче 
признања. Диплома је припала Надежди Пеулић, плакета 
Грозди Савић, а повеља је постхумно додијељена Станку 
Пивашевићу.  Светосавску палету за најуспјешније ликовне 
радове на наградном конкурсу „Савовање“ добили су: Игор 
Лазић, Борис Илић и Мира Грабовичковић, а светосавско 
перо за најуспјешније литерарне радове је припало Дијани 
Јанковић, Катарини Савић и Александру Кузмановићу. 
Тринаести број Савовања, годишњака за културу општине 
Модрича, представио је његов уредник Глигор Муминовић. 
Академија је завршена народним колом.

Традиционално и ове године модрички школарци су 
заједно обиљежили Школску славу Светитеља Саву. Домаћин 
и организатор  свечаности ове године била је Основна школа 
„Сутјеска“. Прослави су присуствовали ученици, наставници, 
родитељи ученика, свештеници Српске православне цркве са 
подручја општине Модрича, представници локалне заједнице, 
јавних установа и предузећа, друштвених и културних 
организација и друштава. Прослава је почела Химном Светом 
Сави у извођењу Хора Основне школе “Сутјеска”. Свештеник 
Никола Горановић  уз саслужење осталих свештеника Српске 
православне цркве са подручја општине Модрича освештао 
је славски колач и у име Српске православне цркве честитао 
присутнима славу и пожелио им много среће, радости, здравља 
и успјеха. Славски колач преломили су начелник општине 
Младен Крекић и Зорица Васиљевић, директор Основне школе 
“Сутјеска”. Ученици Основне школе „Сутјеска“ приредили 
су пригодан сценско-поетски програм са доста поетског 
казивања, пјесме, игре и музике. Из садржаја се осјетила 

љубав са којом је припреман и велики труд који је уложен у 
припрему.  Ученицима, наставницима и родитељима слуву су 
честитали, пожељели им много успјеха у раду и захвалили се 
на изузетно садржајном програму директор школе домаћина 
Зорица Васиљевић и начелник општине Младен Крекић.

Традиционално поводом 14. фебруара, Дана Првог српског 
устанка и Дана Борачке организације Републике Српске, а у су-
срет 15. фебруару – Сретењу Господњем и Дану државности 
Републике Србије Борачка организација општине Модрича уз 
сарадњу са Српском православном црквом, општином Модрича, 

Српским културним центром, Културноумјетничким друштвом 
„Модрича“, Музичким друштвом „Исидор Бајић“, основним и 
средњим школама организује Свечану академију и у оквиру ње 
такмичење основаца и средњошколаца у казивању родољуби-
вих текстова. Текст Глигора Муминовића „Рађање Републике 
Српске“ говорили су чланови Драмскорецитаторске секције 
Културно умјетничког друштва „Модрича“ уз музичку пратњу 
Музичког друштва „Исидор Бајић“. На Малом фестивалу велике 
поезије „Златна лира“ надметали су се основци и средњошкол-
ци. Награде и дипломе „Златна лира“ припале су: у конкурен-
цији  средњошколаца: 1. мјесто – Зорана Стојановић, 2. мјесто 
– Бојану Топаловићу и  3. мјесто – Наташи Филиповић; у конку-
ренцији основаца из Основне школе „Свети Сава“ признања су 
добили: за 1. мјесто – Ивана Мићић, за 2. мјесто – Марија Бојић и 
за 3. мјесто – Хелена Милошевић; а из Основне школе „Сутје-
ска“: 1. мјесто – Оливера Ристић, 2. мјесто – Горан Новаковић и 
3. мјесто – Милица Драгановић. Награде и признања су уручили 
Младен Крекић, начелник општине и Милутин Врачевић, пред-
сједник Борачке организације општине Модрича.

Свечана Светосавска бесједа – 26. пут

 Школска слава – Свети Сава

Мали фестивал велике поезије „Златна лира“
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Припремио: Слађан Јеремић
Из културне хронике општине Модрича

Осам књижевних вечери и осам нових књига

„Радован III“ од средњошколаца

 Вечери  фолклора у Модричи и у Дугом Пољу

Књижевно стваралаштво у Модричи се увијек његовало, 
а да се са посебном пажњом приступа писаној ријечи говори 
и велики број књижевних вечери, које су се одржале између 
Видовдана прошле и ове године. Одржано је осам књижев-
них вечери, гдје су промовисане четри књиге: свједочење о 

животу и стваралаштву Милована Милче Дугића  „У живот-
ном и стваралачком вртлогу“ Миленка Поповића, „Сонети 
у три круга“ Борислава Гаврића, „Цједило“ и „Ако Босна 
пресуши гдје ћемо се утопити“ Војина Тривуновића. Зна-
чајне тематске књижевне вечери су такође организоване на 
задовољство многих љубитеља писане ријечи: Вече родољу-
биве и љубавне поезије „Срђанов венац“, затим „Младост и 
гости“ Књижевног клуба „Младост“ Модрича, „Гајков пјес-
нички шешир“ те  ауторско вече Глигора Муминовића на коме 
је представљен цјелокупан стваралачки опус овог аутора. 

У овом периоду Српски културни центар Модрича је 
издао и осам књига: „Изазов“ Жељке Игњатић, „У жи-
вотном и стваралачком вртлогу“ Миленка Поповића, 
„ФК ‘Посавина’ Милошевац 1948 – 2018“, „Преметачина 
душе“ Тоше Јовановића, „У огледалу, “ збирка монодра-
ма Глигора Муминовића, „Трептај душе“ Руже Баришић 
Ђекић, „Подновље – монографија“ Давида Ж. Танасића и 
„Сјећање на завичај“ Драгише Бодироге.

Чланови Драмске секције Средњошколског центра 
„Јован Цвијић“ су у Плавој сали Српско културно центра 
приказали представу „Радован III“ према тексту Душана 

Ковачевића. У препуној сали пред домаћом публиком 
представили су се ученици трећег и четвртог разреда 
гимназије, а у главним улогама били су Станко Томић као 
Радован и Валерија Благојевић као Руменка. „Било нам је 
задовољство радити ову представу. Били смо упорни и труд 
се исплатио. Вечерас смо задовољни и поносни. Ријеткост 
је оваква подршка публике,“ рекао је Томић. У  представи 
су још наступили Адријана Новаковић, Неира Крајновић, 
Зорана Стојановић, Наташа Филиповић, Јелена Ђурић и 
Бојан Тодоровић, такође ученици гимназије. На припреми 
представе са члановима Драмске секције радиле су 
професорке српског језика и књижевности Дијана Мишић 
и Свјетлана Живковић, са поносом је истакла директорка 
школе Новка Марковић. На припреми представе, која је 
имала одличан пријем код публике марљиво се радило 
пуних осам мјесеци, а очекује се да ће премијерно 
изведена представа у СКЦ имати и своје репризе, не само 
у Модричи, него и у другим градовима Републике Српске.

Вече фолклора у Модричи организовало је Културноумјет-
ничко друштво “Модрича” под слоганом “Срце да игра, душа 
да пјева”. На манифестацији су наступила културноумјетничка 
друштава из Добоја, Петрова, Прњавора и домаћина - Модриче. 
Бројној публици различитим кореографијама, пјесмама и игра-
ма представили су се КУД ”Осјечани” из Добоја, КУД ”Озрен” 
из Петрова, КУД ”Пронија” из Прњавора и КУД ”Модрича”. “ 
Културноумјетничко друштво “Модрича” у Фолклорној секцији 
данас броји 110 чланова сврстаних у четири старосне групе. На 
тај начин у друштву се срећу све старосне категорије које су за-
интересоване за културу и традицију свога народа. 

Вече фолклора у Дугом Пољу одржано је традиционално 
јубиларни десети пут. Учешће су узела културноумјетничка 
друштва са подручја општине Модрича и вуковарскосремске 
жупаније из Хрватске.  У обновљеном Дому културе наступи-
ли су КУД ”Ђоко Патковић” из Боботе, КУД ”Васо Ђурђевић” 
из Бршадина, КУД ”Младост” из Крчевљана, те домаће Кул-

турноумјетничко друштво “Зоран Томушиловић, Дуго Поље 
- Ботајица“. Програму су  присуствовали  представници 
општине Модрича, мјештани Дугог Поља, Ботајице и много-
бројни гости. Након богатог културнозабавног програма дру-
жење уз пјесму и игру је трајало више часова.

Са једне од осам књижевних вечери

Вече фолклора у Модричи – „Срце да игра, душа да пјева“

 „Радован III“ у интерпретацији 
модричких средњошколаца
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Најуспјешнији у спорту Модриче за 2017. годину

ЖФК“Модрича“ повратник у Премијер лигу БиХ

 ФК „Модрича Алфа“  поново прволигаш Српске

Модрича је традиционално изабрала најуспјешнијег 
спортисту, спортског радника, тренера и спортски колек-
тив и за 2017. годину. Првотимац ФК „Модриче Алфа“ 
Небојша Прљета најуспјешнији је спортиста  у прошлој 

години. „Ово ми је изузетно драго и велико признање. 
Када имате у виду да сам га добио у граду гдје сам од-
растао, а Модрича ми је одмах уз родну Илиџу, и када 
знате ко су у прошлости били све лауреати, онда само 
могу да кажем – вриједило је! То је и обавеза да наста-
вим у истом ритму“, рекао је Прљета. Тренер године је 
Лазо Цвијић, тренер одбојкаша Модриче, а ОК “Модри-
ча“ је најуспјешнији спортски колектив за минулу годину. 
Спортски радник године је Илија Јевтић, потпредсједник 
ФК “Модрича Алфа“. Постхумна признања преузели су 
чланови породица Предрага Видовића и Зорана Зелин-
ца, челника ФК “Младост“ Ботајица, односно ФК “Слога“ 
Дуго Поље. Уручене су и похвале и захвалнице заслужни-
ма, а Дипломе са сребрњаком отишле су у руке најперспек-
тивнијих младих спортиста Модриче. Највише спортско 
признање Модриче додијељено је Радио-телевизији Ре-
публике Српске за подршку и пуну афирмацију спортског 
живота Модриче.

Прошавши бараж и тријумфом против „Младости“ из 
Рогатице, фудбалерке Модриче су избориле Премијер лигу 
Босне и Херцеговине. Поставши шампионке Републике 
Српске, оне су по други пут од оснивања прије пет година 

пласирале се у „елиту“ БиХ. „Велики је ово успјех. 
Конкуренција је била јака, али смо успјели да након 
годину дана боравка у Првој лиги Републике Српске 
вратимо се тамо гдје нам је и мјесто. Ово је тријумф 
не само фудбалског спорта Модриче, ово је побједа 
руководства нашег колектива, тренера и такмичарки. 
Били смо као једна породица, па резултат није могао 
изостати. Треба размишљати о новом изазову, о јачој 
конкуренцији и начину да у Премијер лиги БиХ 
остваримо што бољи пласман. Неће бити немогуће да 
се за извјесно вријеме пласирамо у неко од европских 
такмичења“, рекао је Недељко Ковачевић, предсједник 
ЖФК „Модрича“. Модричанке су показале да женски 
фудбал у овоме граду може бити изузетно успјешан, 
да може стајати раме уз раме са најбољима у Босни и 
Херцеговине, надати се, ускоро и са најбољим у Европи. 
Треба вјеровати овим цурама!

ФК „Модрича Алфа“ био је супериоран у Другој лиги 
Републике Српске, група „Запад“, умакао конкуренцији на 
позамашну предност испољивши ефикасност, моћ, ква-
литет. Дакле, од овог љета ће Модричани да се такмиче 
у прволигашком друштву. Предсједник клуба Петар Јелић 
рекао је да се ради о повратку модричког фудбала на стазе 
старе славе, моћи, доминације: „Минулог љета смо ства-
ри посложили на своје мјесто. Добили смо и сигурност 
у рјешавању питања финансирања колектива у адек-
ватном генералном спонзору. Препознали смо квали-
тет у једном броју играча па серија од 23 утакмице без 
пораза није случајност,“ рекао је Јелић. „Нећемо срља-
ти. Слиједи љетна пауза у којој ће играчи да се добро 
одморе, а управљачка структуира да ради пуном па-
ром. Имамо солидну подршку и наше општине, једног 
броја пријатеља клуба. Дакле, хоћемо да будемо стаби-
лан прволигаш. Јавности је познато да ће 2022. године 
наш колектив обиљежити вијек постојања, па би било 

лијепо да тада играмо запажену улогу у Премијер лиги 
БиХ. Модрички фудбал је сада на сигурном путу“, ре-
као је први човјек Модриче Алфа.

Избор спортисте године за 2017.

ФК „Модрича – Алфа“ – прволигаш Републике Српске

 ЖФК „Модрича“ – премијерлигашице
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ОФК Београд побједник 8. Меморијала „Др Милан Јелић“

 Одбојкашки клуб „Модрича“ са резултатима за поштовање

Прије 10 година ФК „Модрича Маxима“ постала шампион БиХ

Кадети ОФК Београда побједници су 8. Меморијала 
„Др Милан Јелић“ који је одржан у Модричи у знак сјећање 
на рано преминулог предсједника Републике Српске и 
првог човјека фудбала у Српској и у БиХ. Београђани су 

у финалу побиједили Звијезду 09 након бољег извођења 
једанаестераца. ОФК Београд и Звијезда 09 у финалу су 
играли без голова, али је срећа са „бијеле тачке“ погледала 
тим са Карабурме. Најсигурнији голман турнира био је 
Петар Чучак из тима побједника. Најефикаснији стријелац 
је Ибрахим Кадрић из добојске „Слоге“ која није стигла 
до завршнице такмичења, постигао је три поготка, 
док је најбољи играч турнира капитен „Звијезде 09.“ 
Никола Станишић. Разумљиво, задовољан је био тренер 
„романтичара“ Дејан Симић, његов тим је по други пут 
пригрлио трофеј у Модричи. Организатор Меморијала 
био је ФК “Модрича Алфа“, чији је предсједник Петар 
Јелић  захвалан свим учесницима, али и институцијама 
и појединцима који су подржали ову манифестацију. У 
сусрету за 3. мјесто „Сарајево“ и „Алфа Модрича“ одиграли 
су неријешено 1:1, али су пенали донијели Сарајлијама 
трећу позицију.

Одбојкашки клуб „Модрича“ годину дана функционише 
као једна успјешна породица. Фузијом мушког и женског 

колектива сада су добри резултати и успјеси под истим 
кровом. Одбојкаши су на крају сезоне заузели пето, а дјевојке 
солидно шесто мјесто. Модричка одбојка има континуитет. 
Мушки клуб траје 51, а женски 37 година.  Овогодишњи 
шампион БиХ у јуниорској конкуренцији су одбојкаши 
из Модриче.  У одлучујућој утакмици је домаћин, екипа 
Модриче“  савладао „Градину“ из Сребреника у тај–
бреку. За најбољег одбојкаша дводневне манифестације 
проглашен је Јован Новаковић, средњи блокер у редовима 
шампиона. Модричани су и вицешампиони Републике 
Српске у кадетској конкуренцији. Дводневни турнир 
је одржан у нашен граду.  У пионирској конкуренцији 
одбојкаши из нашег града заузели су треће мјесто.

Предсједник Скупштине клуба Вид Блаојевић 
наглашава да успјеси млађих селекција уливају наду да за 
одбојкашки спорт на овим просторима долазе још бољи 
дани: „Посљедњи успјеси пионира, јуниора и кадета 
као и солидан пласман сениорских селекција су само 
још један доказ да нема кризе у модричкој одбојци и да 
овај спорт у Модричи има сјајну будућност.“

Последњег мајског дана навршило се 10 година од 
највећег успјеха модричког најпопуларнијег спорта, од 
тренутка када је тадашња „Модрича Маxима“ постала 
шампион БиХ. У одлучујућем мечу, на затварању сезоне, 
савладано је „Јединство“ из Бихаћа са 3:0. Историја биље-
жи и чува од заборава само најзначајније догађаје. На три-
бинама око 6.000 гледалаца. Срцем и душом навијају за 
„Модрича Маxиму“. Тренери Славиша Божичић, Марко 
Стојић и Здравко Ђурић добро су посложили тим. И све је 
функционисало скоро до перфекције. „Имали смо на голу 
Бојана Трипића, бранио је сигурно, одважно, непо-
грешиво. Задњу линију предводио је покојни капитен 
Сретен Васић, па Драган Јоловић, Јадранко Богиће-
вић, Жељко Кљајевић, Божидар Ћосић. У средини су 
важан шраф били Дарио Пурић, Владимир Миљковић, 
Немања Стјепановић и Марко Живковић. Напријед су 
доминирали Славиша Дугић и Стево Николић. Имали 

смо и јаку клупу. Ма, све се поклопило“, присјећа се 
Марко Стојић. Успјеха сигурно не би било, да иза клуба 
нису снажно стајали  општина Модрича, Рафинерија уља 
„Модрича“, тадашњи генерални спонзор, и цијели град 
који их је подржавао на свим утакмицама.

Са отварања Меморијала „Др Милан Јелић“

Шампионска генерација модричких фудбалера

ОК „Модрича“ – стабилни премијерлигаши
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Кошаркашки клуб „Модрича“ биљежи све боље резултате

Хуманитарци из Швајцарске допремили спортску опрему

Биљана Јовановић себе пронашла у бодибилдингу

Кошаркашки спорт у Модричи има традицију дугу 46 
година. У минулих годину дана пионири, кадети и јуниори 

остварили су сјајне резултате, а сениори ће од љета имати 
запажену улогу у Другој лиги Републике Српске. Тренер 
Мирко Милојевић каже да се вриједно ради и да резулта-
ти неће изостати: „Наше млађе селекције такмиче се у 
Лиги Добој РС и Лиги тузланске регије. Боље је да нас 
има на више страна. Тако значајније напредујемо и 
промовишемо спорт нашег града. Тренирамо пет дана у 
недјељи у Културно-спортском центру или у школским 
фискултурним салама. Имамо подршку општине Мо-
дрича и све тече по плану.“ Предсједник КК “Модрича“ 
Слободан Јовановић често у Модричу позове кошаркашке 
легенде:  „У нашем граду боравио Горан Драгић који 
наступа у престижном НБА такмичењу. Поред њега 
наш гост је један од највећих ауторитета кошарке ју-
гословенског доба Влада Ђуровић. Имамо чврсте кон-
такте са чачанским Борцем који поново у овом спорту 
доживљава своју потпуну ренесансу. И на овај начин 
кошарка у Модричи постаје све популарнија.“

Некадашњи фудбалер Врањака, касније фудбалски 
судија, а данас еминентни спортски радник из Швајцарске 
Бранко Видић поново је у завичају. Са представницима 
Хуманитарне организације „Дјеца нашег свијета“ доставио 
је минибус за Дневни центар за дјецу са посебним 
потребама. Том приликом Видић је предсједнику ФК 
„Модрича Алфа“ Петру Јелићу уручио комплет спортске 
опреме: „Ја сам Петру ујак, али сам са његовим оцем 
био као рођени брат. Покојни Милан волио је Модричу 
и Модричане, Републику Српску и све људе добре воље. 
Фудбал му је био у души. Знам да Перо поново прави 
клуб какав је био у вријеме његовог оца. Процијенио 
сам да је колективу неопходна спортска опрема за 
млађе селекције. И предсједник ХО’Дјеца нашег 
свијета’ Јозеф Фукс цијени све напоре да се колектив 
који је био фудбалски шампион Републике Српске и 
БиХ и побједник купа врати на старе стазе успјеха.“ 
Пријатељи из Швајцарске допремили су и опрему за 
Планинарско друштво „Добор“ из Модриче.

Поред мноштва спортова у овом дијелу Републике 
Српске сада и бодибилдинг узима маха. Биљана Јовано-
вић, мајка двоје дјеце, уз подршку супруга Александра и 
тренера Драгана Пауновића почела је да помјера грани-
це. Већ се окушала на важним домаћим и међународним 
наступима. У примјеру Биљане Јовановић ово није само 
спорт и вјештина за мишићав изглед тијела него и љу-
бав, страст, опредјељење. „У овај мало необичан спорт 
за наш град ушла сам прије годину дана када се мој 
супруг Александар припремао за прољећну сезону и 
обишао сва такмичења у региону на којим је остварио 
видне резултате од којих је најважнији - вицешампи-
он Балкана. Послије његове сезоне одлучили смо да 
мене спремамо за овогодишњу сезону уз помоћ позна-
тог про-бодибилдера Драгана Пауновића. Прва сезо-
на била је доста успјешна. Освојила сам прво мјесто 
у Купу Србије у Бачкој Тополи, затим, била сам трећа 
на Србија опену у Новом Пазару, но, велики успјех сам 

постигла у БиХ, у Бихаћу, гдје сам била вицешампи-
он, а најзначајнији успјех је био Диамонд куп, свјетско 
такмичење у Чачку, гдје сам била пета. Задовољна сам 
својом првом сезоном.“

КК „Модрича“ – стални напредак

Биљана Јовановић

Бранко Видић, Јозеф Фукс и Петар Јелић



 Општина Модрича
Програм обиљежавања Видовдана, Дана општине

У сусрет Видовдану
17. јун (недјеља):
 7,30 - Отварање 21. Општинског спортског риболовног такмичења –     
                Такмичарска стаза на ријеци Босни

Видовданска недјеља од 20. до 28. јуна 2018. године
20. јун (сриједа):
 13,00 - Сусрет ученика и просвјетних радника са начелником општине

21. јун (четвртак):
 10,00 - Пријем представника борачких организација код начелника  општине 
 20,00 - Отварање 17. Видовданског купа у уличном баскету на полигону иза 
                 Српског културног центра

22. јун (петак):
 10,00 -  Шаховско првенство пензионера у Светосавској улици
 13,00 - Пријем мајки које су родиле треће и више дјеце  у 2017. години  
 17,00 - Отварање Видовданског фудбалског турнира у Милошевцу   

23. јун (субота):
 10,00 - 19,00 – Регата на Босни „Модрича 2018. “ (од Подновља до Старог  моста у Модричи) 
 10,00 - Отварање Видовданског турнира у одбојци на пијеску –  Културно спортски центар     
 18,00 – Сусрет бораца Првог Крајишког и Источнобосанског корпуса Вoјске 
                 Републике Српске у Скугрићу

24. јун (недјеља):  
 9,00 - Обиљежавање 26. годишњице Пробоја Коридора - Дуга њива
 18,00 - Финале Видовданског турнира у одбојци на пијеску
 19,30 – Ревијална фудбалска утакмица ветерана у Милошевцу 
                 – ФК „Посавина“ Милошевац – ФК „Партизан“ Београд

25. јун (понедјељак):
 19,00 -  Видовданско завичајно вече „Косовски божури“- Пјесници и 
                   сликари празнику и своме граду, промоција Видовданског 
                   годишњака и Изложба из Завичајне збирке 

 26. јун (уторак):
 18,30  - Конференција беба  и Видовдански мозаик – Најмлађи
                    празнику и своме граду у Светосавској улици

27. јун (сриједа):
 18,00 - Финале 17. Видовданског купа у уличном баскету
 20,00 - Дефиле културноумјетничких друштава  
 20,30 - Видовданско вече музике, пјесме и фолклoрa

28. јун (четвртак):
 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 

У поводу Видовдана

30. јун (субота):
               - Атлетска улична трка - Трг др Милана Јелића 
 18,30 – Трке за дјецу
 20,00 – Старт за такмичаре
                                                                                                               Организациони одбор

ВИДОВДАНСКИ ГОДИШЊАК
– хроника и љетопис општине Модрича – 

* Година:15. * Број: 15. *   Датум: 28. јун 2018. године * Излази: поводом Дана општине *  
* Издавач: општина Модрича * За издавача: Младен Крекић *  

* Редакција: Боса Новаковић – одговорни уредник, Глигор Муминовић –технички уредник и 
лектор, Сања Самарџић Марјановић, Марија Крсмановић и Слађан Јеремић *

* Штампа: „Графомарк“ Лакташи *Тираж: 400 комада *


