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У стамбену зграду у Улици Василија 
Острошког у Мјесној заједници Модрича 5 уско-
ро се усељавају станари, који су до сада користи-
ли колективни и алтернативни смјештај или су 
били у потреби за рјешавање стамбеног питања 
кроз социјално становање. Нови стамбени обје-
кат изграђен је уз комплекс од 22 стамбене једи-
нице, које су такође намијењене за непрофитно 
социјално становање, а усељене су у децембру 
2018. године. Сви објекти саграђени су кроз  
пројекат „Затварање колективних центара и ал-
тернативних смјештаја пружањем јавних стам-
бених рјешења – ЦЕБ 2“ – потпројекти 137 и 138, 
које је реализовало бивше Министарство за из-
бјеглице и расељена лица у Влади РС, а садашњи 
Републички секретаријат за расељена лица и ми-
грације у сарадњи са локалном заједницом.

Стамбена зграда у Модричи изграђена је у 
оквиру потптојекта 138, а извођач радова било 
је предузеће “Браћа Мићић“ д.о.о. Модрича. Рок 
за завршетак радова био је 350 календарских 
дана, односно јуни 2020. године, када је објекат 
и завршен. Вриједност уговорених радова  је 
973.321,24 КМ без ПДВ-а. 

Новосаграђени објекат је спреман за усељење 
и располаже са укупно 875,52 м2 стамбеног 
простора у приземљу и на два спрата. На свакој 
етажи налази се по пет станова површине од 40 
до 70 м2, док је уз саму зграду саграђен помоћ-

ни објекат са оставама. Све стамбене јединице 
опремљене су намјештајем и бијелом техником.

Станови су, као и раније усељене 22 стамбене 
јединице, дио стамбеног фонда општине Модри-
ча и служе за непрофитно социјално становање, 
што се односи на помоћ друштвене заједнице у 
обезбјеђивању хуманог начина становања грађа-
нима који не могу  самостално ријешити то пи-
тање. 

Реализацијом Пројекта затварања колектив-
них центара и алтернативних смјештаја путем 
обезбјеђења јавних стамбених рјешења ЦЕБ 
2 биће ријешени сви видови колективног и ал-
тернативног смјештаја на простору Републике 
Српске. Овај пројекат реализује се у 15 локал-
них заједница кроз 18 потпројеката. Планирана 
је изградња укупно 499 станова, који ће се ко-
ристити по принципу социјалног становања, те 
180 јединица за смјештај у домове пензионера и 
геријатријске установе, и то у Дервенти, гдје је 
у току опремање Геронтолошког центра и у Тре-
бињу, гдје се врши санација Дома пензионера. 
Рок за завршетак Пројекта у Републици Српској 
је крај 2022. године, а у Модричи је овај пројекат 
завршен изградњом нове зграде, чиме је у потпу-
ности ријешено стамбено питање за кориснике 
колективног и алтернативног смјештаја. 
� Сања�Самарџић�–�Марјановић

Реализација�пројекта�„Затварање�колективних�центара�и�
алтернативних�смјештаја“

Станови спремни за нове станаре

Стамбена�зграда�за�кориснике�колективног�и�алтернативног�смјештаја
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Видовдан је за српски народ свети дан. Историја 
тог народа исписивала се управо и на Видовдан, и кад 
је била славна и кад је била трагична, а за историју то 
му дође на исто.

Ми из овог времена посебно ћемо памтити Видов-
дан 1992.године, који је своју историјску мисију имао 
и у овом дијелу земље. Наиме, војнички тријумфално 
је окончана битка за „Коридор живота“. У бурној про-
шлости у Модричи су се одиграли толики догађаји, 
али сплетом разних околности, јер нам је то била 
судбина, Видовдан је био дан међаш будућег живота 
за ово лијепо мјесто подно Требаве. Кроз ту богату 
историју ми смо упамтили бројне војничке побједе, 
уживали у вриједности слободе, касније се дивили 
колективним и појединачним подвизима, упамћени 
су културни догађаји, незаборавни спортски тријум-
фи.

Све то, и много више, има непроцјењиву вријед-
ност, али ништа се не може да пореди са слободом. За 
сваког разумног човјека слобода јесте живот, а живот 
је дар од мајке и Бога и има смисао кад га човјек живи 
усправно и часно. Баш ту часност ми смо увијек из-
дизали на посебан пиједестал, понекад плаћали и 
скупу цијену, али никада нисмо дозволили да се пла-
мен људског поштења ни загаси ни угаси. Шта више, 
кроз нашу историју, баш на Видовдан, догодило се 
много тога што нам је одређивало и правац будућег 
живота. Некада је тај правац био и туробан и тежак, 
неријетко и на нашу штету, али од човјекољубља ни-
када нисмо одустајали. И нећемо! Упорно кроз годи-
не и године бранили смо резон живота, и нека смо, 
да је узвишеније у пастирској колиби пјевати него у 
краљевском дворцу плакати. Баш ову реченицу често 
је у другом контексту помињао и наш суграђанин, а 
Модрича је изњедрила много умних глава, који је био 
шести предсједник Републике Српске и коме је при-
пала прва Повеља Модриче, опет уз Видовдан, прера-
но преминули доктор Милан Јелић. Људска громада, 
утемељивач много тога доброг у овом дијелу земље, 
који је када је клицао слободи најрадије пјевао Ви-
довданску слободарску оду. Нека му је и хвала и сла-

ва за сва времена.
Али хвала и слава, још и више, свим оним хе-

ројима и ослободиоцима који обиљежише прошлост, 
своје име златним словима уписаше у свету историју. 
Свима који од Видовдана начинише светилиште и 
слободиште, празновање и радовање, некада и мо-
рање и туговање. Видовдан је и више од светог дана. 
Он је данас празник када се окупљамо и дружимо, да 
сумирамо све оно што смо добро урадили и обога-
тили наш укупан живот. И да бацимо поглед у нашу 
будућност и нађемо праве одговоре шта је то што још 
треба да учинимо да бисмо сви били бољи и да нам 
свима буде боље.

Живио нам Видовдан на 1000 љета!
На тај начин, а својим прегалаштвом, знањем и 

стваралаштвом најчеститије ћемо се захвалити и 
поклонити српским јунацима као што су Лазар Хре-
бељановић, Гаврило Принцип, свештеник Саво Бо-
жић... Сви они хероји који су прије 28 година про-
бијајући „Коридор живота“ нама донијели слободу, а 
себи вјечност, па команданти Момир Талић, Новица 
Симић, Славко Лисица... 

Овдје су људи били и остали добри домаћини. 
Пружили су братстку љубав свима који осташе без 
завичаја, то је потребно памтити. Модрича је данас 
њихова кућа, а Видовдан празник над празницима. 
Иду даље и – памте!

Кажу да правда и истина увијек стижу са лицем 
части, праштања и незаборава. Зато и због тога сваки 
дан треба гледати у сунце среће. Обасјало је на Ви-
довдан Дугу њиву и Требаву, ријеку Босну и равну 
Посавину, Липу и Вучијак, па се види далеко кроз 
многе минуле године, деценије и вијекове.

Историјо запиши: онај народ који памти своју 
прошлост и не заборавља своје јунаке, били они по-
бједници или губитници, имао се рашта и родити.

Видовдан, како лијепа ријеч за овако свети дан...
 Слађан Јеремић

Уз�Дан�општине�Модрича

 Видовдан – свети дан!

Манастир�Светог�пророка�Илије�на�Дугој�Њиви

Храм�Успења�Пресвете�Богородице�у�Модричи
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Кроз бурну прошлост Видовдан је био прекретница бу-
дућег живота за ово прелијепо мјесто. Отуда и бројне ак-
тивности које Модрича организује или индиректно у њима  
учествује пред Видовдан. Начелник Модриче Младен Кре-
кић наглашава да Дан општине Модрича и Видовдан иду 
некако руку под руку.

„Видовдан је највећи празник наше локалне зајед-
нице, важан датум за наш народ. Без обзира на све мјере 
и на пандемију која нас прати четири мјесеца, имаћемо 
обиљежавање једног броја манифестација, али мораће-
мо се помирити са ситуацијом. На симболичан начин 
ћемо обиљежити Дан општине. Посјетићемо породице 
погинулих бораца и полагањем вијенаца на споменике 
борцима Војске Републике Српске  сјетићемо се свих 
који су дали живот за Отаџбину и за слободу. С једне 
стране имамо тако велики празник, а с друге толико 
невидљиву и подмуклу болест која је  узела маха. То је 
фактор који ће нас ограничити на скромне активности 
око Видовдана. Посветићемо пажњу ђацима и борач-
кој популацији, без ризика да организујемо значајнија 
дешавања гдје би се могао пренијети и проширити ви-
рус“, упозорава Младен Крекић.

Ипак, овај дио Српске прати и држи под контролом мјере 
заштите и превенције ширења заразе, а праве посљедице коро-
на вируса вјероватно ће се знати за извјесно вријеме. Биљеже 
се између два Видовдана одређене привредне активности и ин-
вестициона улагања у циљу наставка развоја модричког краја.

„Било је много значајних пројеката, а неки су у наја-
ви. Добили смо велики кружни ток од преко 500.000 КМ, 
уз подршку Владе РС, Путева РС и Општине Модрича. 
Велики насип уз ријеку Босну је требао почети да се гра-
ди, али је пандемија то зауставила. Охрабрују најаве да ће 
ускоро услиједити тендерске процедуре, па ће се изгради-
ти насип који ће донијети дио сигурности становништву 
у Модричи 4 да неће бити поплављени. Било је и проје-
ката везаних за рурално подручје, али и неколико радова 
у самом граду. Изградња базена у Модричи била нам је 
тако близу. Опет је наш земљак Бранко Видић са хумани-
тарцима из Швајцарске дошао и договорили смо велики 
посао. Они су за нас урадили много, они су већ дио наше 
велике породице. При крају је припрема пројектне доку-
ментације и сасвим је извјесна изградња базена. Имамо 
артешке бунаре у пар мјесних заједница и солидно стање 
спортске инфраструктуре. Започела је изградња зграде 
за нове станаре у Модричи 5. Средства је обезбиједила 
Влада РС, а дио и наша локална заједница. Та зграда је 
завршена, убрзо ће добити своје станаре. У најкраћем, 
радило се и много урадило. Ко је то желио да види – видио 
је! Пандемија је успорила привредне активности, али се 
надам да ћемо имати могућности да дамо олакшице, па 
да се посљедице епидемије ублаже. У Модричи је из тих 

разлога 47 лица остало без посла. И то је много, али се 
надам да ће повратком предузећа у раније стање и та 
лица поново бити радно ангажована. Охрабрује чињени-
ца да је у овом периоду отворено девет правних субјеката 
у којима ће бити запослени нови радници, а затворено 
је пет. Пандемија је угрозила и елан за стваралаштвом, 
праве посљедице ће бити познате нешто касније, али не 
смијемо посустати. Трагаћемо за најбољим рјешењима“, 
наставио је први човјек Модриче.

Многе мајке су кроз историју Видовдан дочекивале суз-
них очију. За утјеху свима да слобода нема цијену. О борач-
кој популацији у Модричи води се стална брига, а уз Дан 
општине она је и интезивнија.

„То је најосјетљивији дио наше популације. Њихо-
ве сузе не можемо проживљавати као они, али може-
мо бити уз те људе, саосјећати са њима онда када им 
је тешко, када оплакују губитак својих најрођенијих. 
Њима није нимало лако. Изгубили су своје дијете, ро-
дитеља, супруга, брата... Покушаћемо се још и више 
приближити тим људима. Преко Борачке организације 
Модриче ублажавамо један број њихових проблема. 
Неки значајни датуми , као што је Липа крајем маја, па 
спој јединица у Скугрићу на пробоју Коридора живо-
та,  обиљежавање на Дугој њиви или 9.јануар су датуми 
када са наведеном популацијом разговарамо о пробле-
мима. Неке ријешимо, неке није могуће ријешити, али 
заједничким снагама идемо ка најбољим рјешењима“, 
наставио је начелник Модриче.

Када све ово прође, па се човјек врати човјеку и нор-
малном животу, а о пандемији се буде говорило као о ни-
мало безазленој прошлости Модрича ће се вратити препо-
знатљивим културним приредбама и спортским манифе-
стацијама.

„У принципу, с нестрпљењем чекамо повратак ре-
довних активности. То је циљ читавог свијета, сви 
у отежаним условима функционишемо. Најбогатије 
земље свијета у оваквим условима биљеже велике не-
гативне трендове и поражавајуће резултате. Међутим, 
без нових привредник успјеха, рекорда у приносима на 
њивама, са прегршт културних манифестација и спорт-
ских догађаја, са пуним ђачким клупама..., нема тих до-
датних поглавља живота који дају наду да ће бити боље. 
Вјерујем да ће тај тренутак брзо доћи. Без протока људи 
и роба нема ни просперитета, а ја се надам да ће све ићи 
добрим током на радост народа“, истакао је Крекић.

Начелник Модриче Младен Крекић пожелио је својим 
суграђанима, свим читаоцима, добро здравље, успјех и 
срећу уз Видовдан:

„Свим грађанима Модриче честитам велики праз-
ник. Најважније је здравље. Тога и среће посебно же-
лим, они су повезани. Дакле, драги суграђани, будите ми 
живи, здрави, срећни уз наду да ћемо Видовдан наредне 
године дочекати у далеко повољнијим околностима!“

Слађан Јеремић

Младен�Крекић,�начелник�општине�Модрича
Дан општине у новим околностима

Начелник�Крекић�за�скупштинском�говорницом

Посјета�представника�швајцарске�Фондације
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Информације о првим пацијентима у Републици 
Српској са утврђеним акутним респираторним синдромом 
вируса корона (САРС-Ков-2) од 5. марта веома пажљиво 
су праћене у Модричи. Опрез је био оправдан обзиром на 
велику инфективну и прелазну моћ вируса, али и на чиње-
ницу да се  Модрича налази на географски фреквентном 
подручју. Имајући у виду свакодневну мобилност станов-
ништва, велики број студената у универзитетским центри-
ма и још већи број породичних контаката са лицима која 
бораве и раде у иностранству, општински Штаб за ванред-
не ситуације и Цивилна заштита одржали су прву сједни-
цу 11. марта на којој је договорен сет превентивних мје-
ра. Посебна пажња посвећена је организацији рада Дома 
здравља и информисању грађана: о мјерама кућне изола-
ције, медицинског надзора и начина за остваривање кон-
такта са Домом здравља, нарочито оних лица који су допу-
товала из иностранства. Истог дана, одлуком Републичког 
штаба прекинута је настава у основним и средњим школа-
ма, те на факултетима у РС.

Општински Штаб је поново засједао 13. марта и када 
су усвојене мјере на основу којих је уведена забрана 
јавних окупљања и манифестација, обустављен је рад 
Спортске дворане и дјечијих играоница, ограничен рад 
угоститељских објеката, те наложено увођење мјера поја-
чане хигијене и дезинфекције. Све превентивне мјере до-
датно су проширене на сједници 18. марта након што је 
утврђено присуство вируса корона код првог пацијента у 
Модричи. Обустављен је рад свих угоститељских објека-
та, трговина, те зелене и робне пијаце. Апотекама и трго-
винама са прехрамбеним и артиклима широке потрошње 
ограничен је рад до 18 часова, уз обавезу организације 
рада према препорукама Института за јавно здравство, 
Министарства здравља и социјалне заштите РС и Ре-

публичког штаба за ванредне ситуације. У наредна два 
мјесеца редовно су усклађиване одлуке Републичког и 
општинског Штаба, провођене прописане мјере и конти-
нуиране дезинфекције јавних простора. Мјере су посте-
пено попуштане од 14. априла, када је дозвољен рад под 
посебним условима зеленој и сточној пијаци.  

Број новозражених пацијената је растао спорадично, 
али је од 17. маја епидемилошка ситуација почела да се ус-
ложњава послије отварања ЈПУ Дјечије обданиште „Наша 
радост“ и превентивног тестирања васпитача. Установљено 
је присуство корона вируса код једне од васпитачица, а по-
том и код дјетета које је боравило у обданишту. Установа 
је хитно затворена и проведене су све мјере заштите дјеце 
и радника, те предузета опсежна  тестирања. Истовремено, 
отворило се ново жариште у Дугом Пољу, гдје је заражен 
већи број грађана. Потом, најсложенија ситуација била је 4. 
јуна, када је тестирањем утврђено присуство вируса код 23 
особе из Модриче. Радило се о радницима Фабрике обуће 
„Алфа“, чији је број наредних дана у Модричи порастао на 
37.  Већ нарденог дана са члановима опшинког Штаба за 
ванредне ситуације састанак су оджали в.д директора Ин-
ститута за јавно здравство РС Бранислав Зељковић и епиде-
миолог Јелена Ђаковић – Дабић. Оцијењено је да ситуација 
није забрињавајућа, да се ради о локалном жаришту, те да су 
све мјере на сузбијању даљег ширења заразе предузете на 
вријеме. Фабрика је затворена на 14 дана, извршена дезин-
фекција производних погона, али и комплетног града. Пре-
дузете су и друге опсежне мјере на утврђивању контаката 
заражених, а подршку Хигијенско-епидемиолошкој служби 
Дома здравља дао је Институт преко свог регионалног цен-
тра у Добоју.  

У свјетлу ових догађаја и након готово четири мјесе-
ца од избијања епидемије, у Модричи се  и даље преду-
зимају опсежне мјере на заштити здравља становништа и 
сузбијању заразе. Ситуација се пажљиво прати како би се 
правовремено реаговало. Од 18. марта до закључења 17. 
броја Видовданског годишњака на подручју општине Мо-
дрича вирус корона је потврђен код 78 лица. До сада се 
опоравило 26, а  пет особа  је умрло. У процесу лијечења 
је 47 особа. У карантинима су боравила 92 лица, док је 
здравствени надзор прошло 1.207 грађана Модриче. Под 
здравстеним надзором су још  533 особе. Укупно је те-
стирано 970 лица. Упоредо са мјерама заштите грађана од 
марта мјесеца су се проводиле и бројне хуманитарне ак-
тивности, које су имале велики значај. Црвени крст РС до-
премио је храну за ОО ЦК Модрича и пелене за пацијенте 
Специјалне болнице за хроничну психијатрију. Општина 
Модрича је у сарадњи са Центром за социјални рад и ЦК 
организовала волонтерску акцију под називом „ЈЕДНА 

Корона�вирус
Битка за здравље становништва 

Сједница�Општинског�штаба�за�ванредне�ситуације

Дезинфекција�улаза�и�тротоара

Дезинфекција�градских�површина
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ПОРОДИЦА“, кроз коју се настојало помоћи особама ста-
ријим од 65 година, хроничним болесницима, лицима са 
посебним потребама, трудницама, породиљама и другим 
лицима којима је била потребна подршка. Волонтери су 
након позива достављали поручене намирнице и лијеко-
ве на кућну адресу, вршили услуге плаћања рачуна, одно-
шења смећа и слично у периоду од 24. марта до 7. маја. 
Поред 24 волонтера подршку грађанима Модриче пружи-
ла је Здравствена установа „Панмедик“, која је за случај 
потребе ставила на располагање своје капацитете - про-
стор и опрему у циљу очувања здравља становништва. Во-
лонтери су учествовали и у редовним акцијама дезинфек-
ције тротоара, стубишта у стамбеним зградама, паркова и 
дјечијих игралишта. Предузеће АД „Комуналац“ вршило 
је дезинфекцију главних градских улица, док су дезинфек-
цију споредних улица са својом механизацијом у сарадњи 
са Општином преузели пољопривредници. 

На једној од сједница Штаба донесена је и одлука 
о формирању карантина за смјештај лица из иностран-
ства, као и одлука о помоћи у износу од 10.000 КМ Дому 
здравља за куповини санитетског возила.  Била су то ини-
цијална средства за акцију коју је организовао  Штаб, а 
подржали су је модрички привредници и грађани, те је 
у рекордном времену прикупљено 38.420 КМ и возило 
је испоручено 30. априла. Дому здравља уручена је   до-
нација привредника под покровитељством Здравствене 
установе „Медик плус“ у којој је прикупљено око 14.000 
КМ за набавку најнеопходније опреме.   Дио привредника 
учествовао је у акцији прикупљања средстава за набавку 
мобилног респиратора, који је такође набављен у крат-

ком временском периоду и исти је предат Дому здравља. 
Друштвену одговорност према локалној заједници 

у којој послују и њеним грађанима показали су и пре-
дузећа „Ђурић МББ“, донација 200 пакета и „Тропик“ 
д.о.о., донација 100 пакета  који су донирали 200, од-
носно 100 пакета пакета за социјално угрожене катего-
рије становништва. Пакети су уручени путем Центра за 
социјални рад лицима којима је помоћ била неопходна. 

Из буџетске резерве предсједника Владе РС обе-
збијеђени су пакети помоћи за социјално угроженене 
становнике. У  Модричу је из ове донације стигло 98 
пакета са прехрамбеним намирницама и средставима за 
хигијену. Подршка модричанима дошла је и из Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
кроз ванредну мјеру подршке пољопривредној произ-
водњи путем подјеле сјеменских пакета за потребе ма-
лих пољопривредних газдинстава. Општини Модрича 
додијељено је 185 пакета са сјемнским и садним мате-
ријалом, ђубривом и леђним прскалицама. Проведено је 
и више уличних акција у којима су припадници Цивил-
не заштите и Црвеног крста извршили подјелу заштит-
них маски и рукавица грађанима.

На иницијативу Јелене Ђурић и Немање Блажевића 
организован је „Концерт за комшије“ у Улици Јована 
Дучића у току полицијског сата и који је преношен пу-
тем портала и друштвених мрежа. На овај начин и они 
су дали подршку својим суграђанима, којима су панде-
мија корона вируса, мјере изолације и друштвене дис-
танце промијенили свакодневницу.

Током пандемије и свих ванредних мјера, које је 
изискивала актуелна ситуација, а којих ће можда бити 
и у наредном периоду, општински Штаб за ванредне 
ситуације, све локалне установе и институције на челу 
са Домом здравља, привредници, пољопривредници  и 
грађани Модриче били су на висини задатка и дали су 
свој максимум у поштовању прописаних мјера, а већина 
њих и кроз ангажовани рад у помоћи друштвеној зајед-
ници и појединцима. Оно што је сасвим сигурно јесте 
да се пандемија вируса корона одразила на све грађане 
општине Модрича, на њихов свакодневни живот,  оста-
вила је велике посљедице на економску ситуацију, те 
увела нова правила понашања. 

 Сања�Самарџић�–�Марјановић

Корона�вирус
Битка за здравље становништва 
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Предсједник Владе Републике Српске Радован Виш-
ковић боравио је у радној посјети Модричи, гдје је са 
руководством ове општине разговарао о динамици за-
почетих пројеката и планираним инвестицијама у на-
редном периоду. Вишковић је боравак у Модричи ис-

користио за отварање пословно – производног погона 
фабрике за производњу обуће. 

Након састанка у општинској администрацији, Радован 
Вишковић је истакао да је упознат са приоритетима ове ло-
калне заједнице и динамици реализације започетих пројеката. 
„Изградња насипа у насељу Добор је пројекат који ћемо 
ставити у приоритет Вода РС,  а чија је вриједност око 8 
милиона КМ. Његовом изградњом град ће бити заштићен 
од поплава. Модрича је била и у пројекту водоводно – ка-
нализационе мреже гдје је обезбијеђено 5 милиона КМ, 
али постоји потреба за наставком пројекта. Разговарали 
смо и о животу у Модричи, социјалним категоријама, за-
послености и другим питањима“, истакао је Вишковић.

„То су све пројекти који доприносе да Модрича 
буде лијеп град за живљење“, рекао је  Крекић.

Премијер Вишковић обећао је подршку Владе РС и 
за будуће пројекте који су планирани у овој локалној 
заједници.

Посјете�Модричи
Припремио:�Слађан�Јеремић

Посјета предсједника Владе Републике Српске

Градоначелник Бања Луке у Модричи

Делегација Србије у радној посјети Модричи

Институције�Српске�остају�уз�Модричу

Градоначелник Бања Луке Игор Радојичић боравио 
је у радној посјети Модричи и са руководством наше 
општине разговарао о могућим правцима сарадње.

Разговарано је о више тема из различитих области, 
као што је унутрашње функционисање локалних зајед-
ница, рјешавање имовинских питања, прикупљање по-
реза, припремање пројеката за наредни период и мно-
гим другим темама.

„Разговарали смо о низу локалних тема. Бања 
Лука као главни град Српске настоји његовати до-
бру комуникацију са другим локалним заједницама 
у Републици и изван земље. Од свакога се има шта 
добро чути и научити. Овдје смо се узајамно инфор-
мисали о пројектним задацима у овој и предходним 
годинама, унутрашњем функционисању као и  пла-
новима за наредни период“, истакао је Радојичић.

„Имали смо прилику размијенити искуства у раз-
личитим областима. Разговарали смо о проблемима 
са којима се сусрећу Бања Лука и Модрича, а раз-

мијенили и добре праксе. Велики проблем код њих 
као и код нас је наплата пореза и то морамо на неки 
начин рјешавати. Веома ми је драго што ће од сада 
начелници одјељења Бања Луке и Модриче имати 
још бољу сарадњу и прилику да размијене искуства 
у својим областима дјеловања“, изјавио је Крекић.

Помоћник министра иностраних послова Србије за 
конзуларне и правне послове Аца Јовановић и генерални 
конзул Републике Србије у Бања Луци Владимир Нико-
лић од руководства Модриче сазнали су како теку конзу-
ларни дани у овој локалној заједници и какви су резулта-

ти отварања канцеларије Конзулата Србије у Модричи. 
„Показало се да то функционише на предиван на-

чин, одзив је изузетно добар. До сада смо добили зна-
чајан број захтјева. Оцјењујемо то изузетно добрим 
са аспекта нашег рада, али смо презадовољни и ус-
ловима које је пружила општина Модрича. Наш ос-
новни посао су специјалне и паралелне везе Србије 
и Српске. Ово је најбољи пример тог рада“, поручио 
је Аца Јовановић.

Начелник Модриче Младен Крекић рекао је да сваки 
долазак представника Србије је  узвишен тренутак и по-
себан дан. „Људско хвала и Србији и нашим гостима 
што су омогућили да људи из више општина овдје 
остваре своја права и потребе. Радујем се што ће 
доћи до још квалитетније сарадње и свјетлије будућ-
ности Српске и Србије, односно Модриче са брат-
ским народом у Србији“, рекао је Крекић. Начелник 
Модриче је драгим гостима уручио пригодне поклоне. 

Размјена�искустава�и�чврста�сарадња� 
-�Радојичић�у�Модричи

Дарови�за�драге�госте�-�Јовановић�и�Крекић
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Велибор�Цвијић,�предсједник�СО�Модрича
Парламент у служби грађана

Полагање�заклетве�новоизабраног�предсједника

Радно�предсједништво�СО�Модрича

Разговори, расправе, мишљења... Све што је између два 
Видовдана кренуло иза скупштинске говорнице имало је 
за циљ ефикасност законодавне власти, било је у служби 
грађана. У том периоду Скупштина општине Модрича до-
била је ново руководство. Предсједник је Велибор Цвијић, 
а потпредсједник Небојша Кнежевић. Ријеч је о младим 
људима чија енергија може бити покретачка снага у оства-
ривању наредних циљева општинског Парламента.

„Када је претходни предсједник отишао на дру-
гу дужност, ја сам именован за предсједника СО 
Модрича и тада сам знао да је Скупштина општи-
не представнички орган, орган одлучивања и креи-
рања политике општине. Тако се и понашам. Иначе, 
у 2019.години одржано је укупно 10 сједница, од чега 
9 редовних и једна свечана за Видовдан, Дан наше 
општине. На редовним засиједањима разматрано је 
укупно 158 тачака дневног реда. Скупштина општи-
не је донијела 41. одлуку и 2 програма“, говори Вели-
бор Цвијић, предсједник СО Модрича.

Много је донешених одлука, а све су важне. „Поред 
избора новог скупштинског руководства, извршени су 
избор и именовање директора Дома здравља, па Тури-
стичке организације, као и избор и именовање чланова 
Управног одбора Развојне агенције општине Модрича. 
Ту су и неке одлуке као она о заснивању права грађана 
на објектима изграђеним на земљишту у власништву 
општине Модрича. Значајна је и одлука о субвенцији 
трошкова накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта, ренте и накнаде за легализацију у поступку 
легализације бесправно изграђених објеката на под-
ручју општине Модрича“, наставља Цвијић.

Предсједник СО Модрича подсјетио је на још један 
број усвојених одлука. „Ту је, прије свега, одлука о 
ревизији Регулационог плана ’Модрича 1’, одлука о 
додјели општинских признања и награда, па одлука 
о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду. 
Важна је и одлука о давању сагласности за повећање 
броја дјеце у васпитним групама, као и одлука о од-
ређивању назива улица, тргова и дијелова насељених 
мјеста, означавање зграда и грађевинских парцела 
бројевима“, напоменуо је Цвијић.

Први парламентарац Модриче даље је додао: „До-
нијели смо и Одлуку о измјени и допуни Одлуке о сти-
пендирању студената и додјели студентских стипен-
дија, као и Одлуку о допунским правима бораца, по-
родица погинулих бораца и војних инвалида. Подјед-
нако је важна и Одлука о усвајању буџета општине 
Модрича за 2020.годину, Одлука о пореској стопи за 

опорезивање непокретности за 2020.годину, Одлука 
о висини вриједности непокретности по зонама на 
подручју општине Модрича за потребе утврђивања 
пореза на непокретности у 2020.години, као и Одлука 
о фонду стамбених јединица социјалног становања“, 
набраја Цвијић.

Скупштина општине Модрича донијела је и два Про-
грама. „То су Програм капиталних улагања на под-
ручју општине Модрича за 2019. годину и Програм 
Скупштине општине за 2020. годину. Желим да подсје-
тим да је Програмом рада Скупштине општине Модри-
ча за 2019. годину планирано разматрање 65 питања, од 
којих се 17 питања односило на нормативну вриједност, 
а 34 питања се односило на питања тематског, односно 
извјештајног, информационог карактера, 12 програма 
рада и 2 плана. Од 65 питања планираних Програмом 
рада реализовано је њих 59 или 91%. Није реализовано 
6 планираних тема или 9%“, каже Цвијић.

У овој години одржане су двије сједнице Скупштине 
општине Модрича. Пандемија и ванредна ситуација коју је 
иста проузроковала довеле су до дуже паузе без сједница. 
„Мало већу паузу смо имали у засиједању због тренут-
не епидемиолошке ситуације изазване вирусом коро-
на. Мени је јако важано и држим до својих суграђана, 
па сам и у сложеним временима наставио са добрим 
навикама да сваки дан почнем са јутарњом кафом са 
суграђанима. Тако чујем како живе, које су њихове 
потребе, шта планирају. Када сам у могућности, по-
могнем колико могу да остваре своје планове. Човјек 
сам из народа и свом народу се увијек радо враћам и са 
народом проводим највећи дио свог времена“, истакао 
је Цвијић. Он је изразио задовољство што није било про-
блема у обезбјеђивању кворума за рад Скупштине, али ни 
повишених тонова у расправама.

„Израстамо у здраво демократско друштво. По-
штује се другачије мишљење, а право већине је да до-
носи одлуке за које сматра да су најбоља рјешења“, ре-
зонује Велибор Цвијић.

Предсједник Скупштине општине Модрича је на крају 
рекао: „Желим да грађанима Модриче честитам Видов-
дан, Дан општине. Да их прати добро здравље, успјех и 
срећа. Да немају проблема него енергије за новим по-
стигнућима. Да се људи воле, разумију и поштују. Да 
трагамо за свијетлим тренуцима, па да у свој живот 
уселимо свјетлост за све наредне године и празнике!“

Слађан Јеремић  
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Расправа�о�буџету

Борислав�Гвозден,�начелник�Одјељења�за�финансије
Сваке године општина Модрича планирању буџета при-

ступа озбиљно и одговорно како би буџет био стабилан и како 
би се омогућило што боље функционисање свих буџетских 
корисника. Међутим, пандемија вируса корона у овој години 
утицала је на буџетске приходе и поред свих настојања да се 
буџет одржи што стабилнијим. Након успjешне 2019. године, 
када је планирани буџет првобитно износио 9.853.000 КМ, те 
се након анализе остварених прихода  и расхода увидјело да је 
дошло до повећања буџетских средстава и извршио ребаланс, 
ова година биће нешто другачија. У предходној години укупно 
повећање планираних буџетских средстава по предложеном 
ребалансу износило је 1.294.000 КМ, те је укупан буџет по-
већан на 11.097.000 КМ. Пораст пореских прихода износио је 
386.000 КМ, од чега је највеће повећање било у наплати при-
хода од пореза на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности у износу од 145.000 КМ. Планирани износ прихо-
да од индиректних пореза је премашен за приближно 107.000 
КМ. Захваљујући повећаном обиму инвестиционих активно-
сти дошло је до пребачаја и у наплати непореских прихода и 
то у износу од 390.000 КМ. Tрансфери од виших нивоа власти 
су повећани за 282.500 КМ, а били су намијењени за финси-
рање социјалне заштите, пројекте локалне инфраструктуре, 
реконструкцију спортског полигона изa Културно спортског 
центра, за припрему дјеце пред полазак у школу, трансфер за 
реконструкцију СШЦ „Јован Цвијић“ и трансфер по основу 
записника Пореске управе Републике Српске. 

„Модрича дуги низ година има стабилан, растући буџет 
са годишњим суфицитом, па је тако било и у предходној го-
дини. Пребачај у наплати буџетских прихода и примитака 
условио је потребу уравнотежења буџетске потрошње и по-
већан прилив средстава нас обавезује да што сврсисходније 
утрошимо додатна средства у циљу потпунијег задовољења 
потреба локалне заједнице, али и намјенског утрошка 
примљених средстава од трансфера и грантова. У предход-
ној години издвојена су и значајна средства за капитална 
улагања у износу од 2.533.598 КМ, од чега је општина Мо-
дрича из буџета издвојила 787.420 КМ, а преостали износ 
су грантови и кредитна средства. Реализоване су значајне 
капиталне инвестиције као што je изградња треће кружне 
раскрснице, затим пројекти који су за циљ имали изградњу 
и уређење инфраструктурних објеката. Отплатом два ду-
горочна кредита, као и чињеницом да ћемо у овој години 
одплатити и трећи дугорочни кредит, створени су услови за 
ново дугорочно задужење за реализацију нових капиталних 
пројеката. Поред капиталних улагања такође су издвојена 
значајна средства за стипендирање студената, борачко-ин-

валидску заштиту, побољшање материјалног положаја со-
цијално угроженог становништва, пољопривреду, културу 
и спорт. Битно је нгласити да смо у прошлој години започе-
ли процес експропријације  земљишта за потребе изградње 
заштитног насипа „Добор“ у МЗ Модрича 4 и за те намје-
не већ издвојили износ од 246.960 КМ. Када све сагледамо 
можемо бити задовољни предходном годином и остварењем 
прихода,“ рекао је Борислав Гвозден, начелник Одјељења за фи-
нансије. 

Када је у питању планирање буџета за 2020. годину та-
кође је дошло до раста од 50,83% у односу на плпанирани 
буџет за 2019. годину и он износи 14.861.500 КМ. Oволи-
ки раст је због планираног дугорочног задужења емисијом 
обвезница у износу од 4.000.000 КМ.  

У поређењу са процјеном остварења за предходну го-
дину планирани буџет је већи за 36,62%. Порески прихо-
ди у структури буџета учествују са 8.275.000 КМ, односно 
55,68%, док непорески приходи учествују са 12,36%, однос-
но износе 1.836.600 КМ. Трансфери од виших нивоа власти 
планирани су у износу од 660.000 КМ у сврху финасирања 
социјале заштите. Овај износ могао би бити и већи до краја 
године, али без потпуно поуздане процјене нису уврштени 
у план како би планирање буџета било што реалније, јер по-
стоји неизвјесност у погледу прилива по основу грантова. 

„Када смо планирали буџет и у овој години највећу 
пажњу код пореских прихода посветили смо приходима 
по основу индиректних пореза јер је то најзначајнији 
извор прихода за општински буџет. Што се тиче дуго-
рочног задужења емисијом обвезница, оно је плани-
рано у сврху реализације врло значајних капиталних 
инвестиција. Иначе, буџетска средства која су плани-
рана за реализацију програма капиталних улагања у 
текућој години износе 3.930.000 КМ. У оквиру ове став-
ке се планира изградња базена, канализационе мреже, 
асфалтирање градских улица, локлних путева и друго. 
Иако пандемија вируса корона утиче на остварење 
буџета и у прва четри мјесеца је довела до тога да при-
ходи буду мањи за 538.000 у односу на прошлу годину, 
ми настављамо са капиталним улагањима, јер се она 
финасирају из дугорочног задужења,“ рекао је Гвозден.

У буџету за 2020. годину такође су се планирала зна-
чајна средства када су у питању дознаке на име социјалне 
заштите у износу од 1.830.000 КМ. Повећана су средства 
за борачко инвалидску заштиту, као и средства у сврху 
исплате подстицаја пољопривредним произвођачима. За 
стипендије је и ове године планиран износ од 200.000 КМ.

Марија Крсмановић

Одјељење�за�финасије
Пандемија утицала на буџетске приходе
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Пријем�Борачких�организација

Акција�подјеле�заштитних�маски�и�рукавица

Одјељење�за�борачко-инвалидску�заштиту�и�опште�послове
Остваривање борачких права  

међу најважнијим приоритетима

Пандемија изазвана ширењем вируса корона одра-
зила се на комплетну друштвену заједницу, али и на бо-
рачку популацију, као једну од најрањивијих категорија 
становништва. Због чињенице да је међу њима велики 
број оних са здравственим тегобама и лица старија од 65 
година, којима је било ограничено кретање, Одјељење за 
борако-инвалидску заштиту и опште послове било им је 
на располагању за сваки вид подршке. „Настојали смо 
да одржавамо сталне контакте са корисницима пра-
ва из области борачко-инвалидске заштите. Труди-
ли смо се да им се нађемо при руци и помогнемо код 
обављања свакодневних послова. Кроз акцију „Једна 
породица“ имали су могућност да им волонтери до-
ставе намирнице, плате рачуне, обезбиједе љекар-
ске рецепте и набаве лијекове. Водили смо рачуна и 
о онима који су били упућени на болничко лијчење, 
али и о остваривању права из општинске Одлуке о 
допунским правима бораца, породица погинулих бо-
раца и војних инвалида“, истакла је Боса Новаковић, 
начелница Одјељења за борако-инвалидску заштиту и 
опште послове у општини Модрича. 

Припадници борачке популације своја права остварују 
по основу Закона о правима бораца, војних инвалида и по-
родица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске и у 2019. години регистровано је 4.433 
корисника, док своја допунска права остварују по основу 
општинске Одлуке, која је допуњена крајем 2019. године 
и од јануара 2020. године права су проширена и увећани  
су износи одређених накнада.  „У 2019. години по основу 
Одлуке о допунским правима, демобилисаним борци-
ма, породицама погинулих бораца и војним инвалиди-
ма исплаћено је 128.500 КМ. За стамбено збрињавање 
исплаћено је 29.500, за накнаду за прикључак елек-
тричне енергије 5.200 и 4.000 КМ за прикључак воде. 
Једнократне помоћи исплатили смо за 439 корисника 
у укупном износу од 63.600 марака. Исплаћене су и 64 
накнаде за сахрану у износу од 19.200 КМ, накнаде за 
уџбенике у висини 4.700 марака и 2.650 марака за пре-
воз ученика“, појаснила је Новаковић. 

Рјешења о додјели неповратних новчаних средстава 
уручена су 28. новембра за 41 борца ВРС по основу Кон-
курса за стамбено збрињвање, који је расписао начелник 
општине. На приједлог мјесних Борачких организација 
и Предсједништва општинске Борачке организације до-
стављена су 44 захтјева. Стамбена комисија борачко- ин-
валидске заштите општине Модрича изашла је по сваком 

захтјеву на лице мјеста, сачинила записник, утврдила 
степен стамбене збринутости, процијенила оправданост 
захтјева и предложила висину неповратних новчаних 
средстава. За 41 борца је удовољено захтјеву, а три зах-
тјева су одбијена. Акценат стамбеног збрињавања био је 
усмјерен ка борцима ВРС који нису стамбено збринути, 
који се налазе  у фази градње породичне куће, уређење 
простора за усељење и санацију стамбеног објекта. При-
оритет су имали борци прве категорије.

„У оквиру редовних активности дали смо допри-
нос у реализацији пројеката запошљавања и само-
запошљавања дјеце из породица погинулих бораца, 
војних инвалида и демобилисаних бораца. Такође, у 
сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалид-
ске заштите на бањску рехабилитацију у Бању „Дво-
рови“ упућено је 13 чланова из породица погинулих 
борца и ратних војних инвалида. Наставили смо и 
праксу организованих посјета породицама погинулих 
бораца, војним инвалидима и борцима поводом Дана 
општине и других значајних датума и догађаја, те по-
сјетили  345 породица,“ рекла је Боса Новаковић.  

Уочи почетка школске 2019/2020. године организо-
ван је  пријем за дјецу РВИ од I – IV категорије инва-
лидности  који похађају основну и средњу школу,  дјецу 
ратних војних инвалида од V – X категорије који имају 
троје и више дјеце, као и дјецу умрлих ратних војних 
инвалида и дјецу умрлих бораца прве катогерије, а која 
похађају школу. За 47 ученика уручено је по 100 КМ за 
набавку уџбеника и школског прибора. Дјеца из ППБ 
су завршила средњошколско образовање и као студенти 
остварују право на набавку уџбеника у износу од 200 
КМ,  право на студентску стипендију у износу од 100 
КМ и накнаду за студентску екскурзију од 400 КМ.

„У сегменту Цивилне заштите посебно бих истак-
ла ангажованост њених припадника у протекла три 
мјесеца од када је проглашена пандемија. Цивилна 
заштита је у сарадњи са другим органима и институ-
цијама, поштујући препоруке републичког и општин-
ског Штаба за ванредне ситуације, организовала при-
премање карантина и боравак лица у њима, као и низ 
акција на подјели заштитне опреме“, рекла је начелни-
ца Новковић и упутила свим грађанима општине Модрича 
честитку поводом Видовдана уз жељу да наредни празник 
општине сви дочекамо у бољим и сигурнијим условима. 

 Сања Самарџић - Марјановић

Пријем�Борачких�организација
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Ситуација изазвана ширењем пандемије корона 
вируса у цијелом свијету првенствено се одразила на 
здравље људи и у борби да се заштити здравље попу-
лације, што је био најважнији приоритет, посљедице 
је неминовно трпила привреда. У цијелом свијету не-
гативни ефекти у економији се још увијек збрајају, а 
владе држава настоје да различитим мјерама ублаже по-
сљедице. Слична ситуација је и у Републици Српској и 
Модричи, гдје су бројне трговине, услужна предузећа и 
радње, угоститељски објекти и фабрике били принуђе-
ни да привремено обуставе рад или да прилагоде радно 
вријеме новонасталој ситуацији.

„Појава Covida-19 је  негативно утицала на по-
словање и приходе привредних друштава и преду-
зетника. О коначним посљедицама пандемије ко-
рона вируса тек ће се моћи говорити када све ово 
прође, када се ураде детаљне анализе и када се зброје 
сви настали губици. На подручју општине Модрича 
посебно негативне посљедице су претрпјели само-
стални предузетници, од којих је великом броју био 
забрањен рад од половине марта до краја априла. 
Забрану рада у марту је имало 255, а у априлу 216 
самосталних предузетника са подручја општине Мо-
дрича. Свакако, и привредна друштва којима је био 
забрањен и ограничен рад или отежано пословање 
због поремећаја на тржишту, немогућности набавке 
сировина, испоруке роба ће претрпити извјесне гу-
битке. Незнатном броју привредних друштава је био 
забрањен рад, али су поједина због специфичности 
рада и отежаних услова обустављали рад“, појаснила 
је начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелат-
ности општине Модрича Аленка Иловчевић и додала да 
према расположивим подацима у Модричи до сада није 
било значајнијег затварања предузетничких радњи нити 
енормног отпуштања радника. У периоду од 16. марта 
до 5. јуна 2020. године, стално је одјављено пет преду-
зетничких радњи, а седам предузетника је привремено 
одјавило обављање дјелатности. Интересантно је напо-
менути да ниједан предузетник није навео пандемију 
као разлог одјаве. У истом периоду је регистровано де-
вет нових предузетничких радњи. Крајем мјесеца маја 
у Модричи су била запослена 4.664 радника, а крајем 
фебруара 4.711 радника, тако да је број радника мањи за 
47 или за 1 %. Влада Републике Српске је већ донијела 
одређене мјере како би помогла пословним субјектима 
да безболније преброде ову кризу и то уплатом пореза и 
доприноса за март, као и најниже плате за мјесц април.

„Општина Модрича је такође донијела Програм 

додјеле субвенција пословним субјектима погође-
ним кризом изазваном корона вирусом с циљем 
ублажавања негативних посљедица. Програмом су 
предвиђене субвенције или ослобађање плаћања од: 
комуналне таксе на истакнуту фирму, закупа јав-
них површина за постављање привремених објека-
та и љетних башти, закупа пословних простора код  
јавних предузећа чији је оснивач Општина, као  и 
субвенција камате на кредите за основна и обртна 
средства. Настале штете сигурно неће бити потпу-
но или довољно надокнађене, али је било неопход-
но обезбиједити одређену помоћ и у дужем периоду 
олакшати пословање доношењем одређених дуго-
рочнијих мјера и олакшица“, додала је начелница 
Иловчевић. 

С друге сртане у пољопривреди је евидентно по-
већање обима сјетве, па су укупно засијане сјетвене 
површине веће  него претходне године. Засијане повр-
шине под стрним житима и кукурузом су задржане на 
прошлогодишњем нивоу, али је повећана засијана повр-
шина под индустријским и крмним биљем, поврћем и 
јагодичастим воћем. Повећање засијаних површина под 
поврћем је дијелом резултат ванредне мјере Министар-
ства пољопривреде РС које је општини донирало пакете  
за заснивање 0,5 ха поврћа.

Уназад неколико година Општина Модрича улаже 
велике напоре да путем општинских подстицаја, али и 
кроз донаторска средства обезбиједи што већи број пла-
стеника, обзиром да је производња поврћа у заштиће-
ном простору далеко најисплативија и најсигурнија. Од 
2006. године, када је под пластеницима било око 1.000 
м²  на подручју цијеле општине, до краја 2019. године, 
ове површине су увећане на око  21.000 м². Лани је на 
основу Јавног позива додијељено 20 нових пластени-
ка  површине по 100 м² са додатном опремом. У наја-
ви је нови пројекат „Развој пољопривреде из средстава 
Међународног фонда за развој пољопривреде - ИФАД 
пројекат“, који би се требао реализовати на јесен на 
подручју општине Модрича и који би обухватао сектор 
повртарства и воћарства. 

Општина Модрича, кроз Одјељење за привре-
ду и друштвене дјелатности дуги низ година посебну 
пажњу посвећује стипендирању студената и подрш-
ци вишечланим породицама. За академску 2019/2020. 
годину потписано је 57 нових уговора са студентима. 
„Општина Модрича је до сада стипендирала 1.277 
студената и тај број се ове године повећао за 57 но-
вих и износи укупно 1.334. У академској 2019/2020. 
години стипендије се редовно исплаћују за 159 студе-
ната. Стипендије добијају студенти који су уписали 
другу годину студија,  с тим што студенти инвали-

Аленка�Иловчевић,�начелник�Одјељења

Пластеничка�производња
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ди одбрамбено-отаџбинског рата, дјеца погинулих и 
несталих бораца, дјеца ратних војних инвалида од 
I до IV категорије Војске Републике Српске и дјеца 
цивилне жртве рата, студенти који долазе из поро-
дица које имају четворо и више дјеце која заједно 
живе у истом домаћинству, студенти који су по зав-
ршетку средњошколског образовања добитници Ву-
кове дипломе и студенти корисници права на личну 
инвалиднину сходно члану 35. Закона о социјалној 
заштити Републике Српске примају стипендију од 
прве године студија“, истакла је Аленка Иловчевић. 
Студентима општине Модрича  исплаћују се стипен-
дије у мјесечном износу од 100 КМ, с тим да се износ 
увећава за 30 % студентима који су у претходној години 
студија положили све испите и постигли просјек оцјена 
8,00 и више, те износи 130 КМ. У 2020. години за сти-
пендирање студената из буџета општине Модрича пла-
нирано је издвајање у висини од 200.000  КМ.  

„Уочи почетка нове школске године смо у са-
радњи са Удружењем родитеља са четворо и више 
дјеце „Нада 4“ организовали и подјелу ваучера за 
породице које имају четворо и више дјеце. Ваучери 
су били намијењени за набавку школског прибора 
за дјецу из поменутих породица који похађају школу 
или се налазе на факултету. Обезбијеђено је укупно 
284 ваучера за дјецу из 112 породица. Поред ове по-
моћи, обезбиједили смо да дјеца из породица са чет-
воро и више дјеце бесплатно бораве у вртићу, упис у 
средњу школу је бесплатан, а од недавно студентима 
из ових породица додјељују се стипендије без ранги-
рања“, потврдила је начелница Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности.   

Јединица за управљање развојем је континуира-
но пратила јавне позиве домаћих и страних донатора 
и аплицирала на исте, те је одобрено више пројеката 
укупне вриједности од 227.706 КМ. Имплементирани 
пројекти су везани за различите области, као што је еко-
логија, спортска инфраструктура, образовање, пољо-
привреда, побољшање квалитета живота породице и 
маргинализованих жена.

Подршка младима из године у годину огледа се и 
кроз реализацију пројеката неформалних група младих 
путем Омладинске банке. У 2019. години реализовано 
је 16 пројеката укупне вриједности 36.132 КМ, од чега 
су средстава Општине износила 13.784 KM, Фондације 
Мозаик 9.189 КМ и доприноси из заједнице 13.159 КМ.  
„Општина Модрича је у сарадњи са фондацијом Мо-
заик од 2008. године до сада реализовала укупно 117 
пројеката вриједности 383.367 КМ. Средства општи-

не Модрича и Фондације Мозаик износе 221.992 КМ, 
док су средства неформалних група 161.375 КМ. За 
реализацију пројекта ангажовано је преко 1.900 во-
лонтера који су утрошили око 28.500 волонтерских 
часова”, појаснила је начелница Аленка Иловчевић и 
додала да је у току реализација нових 12 пројеката за 
2020. годину. За ову намјену обезбијеђено је 30.721,50 
КМ, од чега је износ средстава Општине Модрича и 
Фондације Мозаик 17.995,50 КМ, а доприноси из зајед-
нице износе 12.726 КМ. 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
дало је подршку реализацији пројекта ReLOaD, кроз 
који је Спортско – риболовно друштво „Оптима“ Мо-
дрича извршило озелењавање пјешачке стазе на оба-
ли ријеке Босне са 284 комада садница горског јасена, 
црвеног храста и бијелог јасена на потезу од старог до 
новог моста.

Један од значајнијих пројеката, нарочито из разлога 
што је намијењен економском оснаживању циљних гру-
па становништва, је пројекат у оквиру којег ће се финан-
сирати бизниси маргинализованих група жена из катего-
рије: незапослене жене млађе од 35 година, самохране 
мајке, жене жртве насиља, жене са инвалидитетом или 
с дјететом са инвалидитетом, жене са села,  те жене које 
су на други начин маргинализоване. Ово је прилика за 
будуће предузетнице да покрену свој властити бизнис 
самостално или да  пријаве учешће тима у којем би око 
једне пословне идеје било окупљено више жена.  Пре-
дузетнички  фонд за жене располаже буџетом од 50.000 
КМ, а износи који ће се додјељивати по појединачном 
бизнису ће бити од  5.000 до 10.000 КМ. Овом приликом 
позивамо све наше суграђанке које имају пословну идеју, 
а припадају некој од набројаних група да се пријаве на 
јавни позив и искористе ову могућност за финансирање.

„Период између два Видовдана увијек је прилика да 
резимирамо остварене резултате рада, те да размисли-
мо о новим пројектима, који за циљ имају бољи живот 
свих нас у Модричи. На жалост, ове године Дан општи-
не дочекујемо у потпуно новим условима, у сјени пан-
демије корона вируса, што нас је доста успорило у реа-
лизацији одређених послова, али се надамо да ћемо све 
наше пројекте и циљеве успјети до остваримо, макар и 
са продужењем одређених рокова“, рекла је  начелница 
Аленка Иловчевић честитајући свим становницима општи-
не Модрича празник Видовдан. 
   Сања Самарџић – Марјановић

Са�потписивања�уговора�са�стипендистима

Јавни�позив�за�будуће�предузетнице
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Ширење заразе вирусом корона одразило се и на рад 
Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију општине Модрича. Почетак панде-
мије десио се у вријеме почетка грађевинске сезоне, те су 
многе инвестиције у инфраструктурне објекте  одложене. 
„Капитални буџет за текућу годину планирали смо у 
износу од  3.930.000 конвертибилних марака, од чега 
као дугорочно задужење 3,6 милиона и 330.000 марака 
као издатке за изградњу зграда и објеката. Имали смо 
и амбициозне планове за изградњу затвореног базе-
на, који недостаје нашој општини. Пандемија нас је 
успорила и тешко је сада прогнозирати у ком обиму 
ћемо моћи реализовати планиране пројекте, јер се 
практично још увијек боримо против ширења коро-
на вируса. Најважније је да нисмо одустали од онога 
што смо замислили, али је сада већ извјесно да ћемо 
неке рокове морати помјерити“, истакао је начелник 
Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне 
послове и екологију општине Модрича Јован Мишић у 
интервјуу за 17. број Видовданског годишњака и додао да 
се ипак може бити задовољно реализацијом планираних 
пројеката у другом полугодишту 2019. године. 

У том периоду капитална улагања износила су 
2.533.598,14 КМ, од чега је из буџета општине издвоје-
но 787.420,98 КМ, док су грантови и кредитна средства 
у реализацији пројеката учетвовала са 1.746.177,16 КМ. 
„Дио пројеката имплементиран је у потпуности из 
буџетских средстава општине Модрича, док је дру-
ги дио пројеката реализован заједничким улагањима 
општине и Владе Републике Српске, односно ресорних 
министарстава. Такође, дио пројеката реализован је 
заједничким улагањем грађана и општине, те општине 
и институција заједничких органа и институција Феде-
рације БиХ“, појаснио је Мишић. 

Једна од најзначајнијих инвестиција била је изградња 
треће кружне раскрснице у Модричи на спајању магистрал-
ног пута М 14.1, регионалног пута R 465 и Таревачке ули-
це. На овај начин  ријешен је један од највећих саобраћај-
них проблема у граду. Дотадашња раскрсница, уређена 
свјетлосном собраћајном сигнализацијом, није омогућава-
ла регулацију фреквентног саобраћаја на најбољи начин. 
Стога је новом кружном раскрницом омогућен бржи и без-
бједнији проток свих учесника у саобраћају. Радови су зав-
ршени 31. јула, када је кружна раскрсница „Палас“ свечано 
пуштена у саобраћај.

 Вриједност радова је била 459.808,74 КМ. Изградњу је 
финансирало Јавно предузеће „Путеви РС“, а општина Мо-
дрича је обезбиједила пројектну документација и ријешила 
имовинско–правне односе. Свечаном пуштању у сабраћај 
кружне раскрснице „Палас“ претходили су:  постављање 
хоризионталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ре-
конструкција електрификације и уређење зелене површине 
у кружном току. 

„Заједничким улагањем Владе Републике Српске, 
Општине Модрича и мјештана у току грађевинске се-
зоне 2019. године асфалтирано је 17 локалних путева и 
улица у 12 мјесних заједница. Асфалтирано је укупно 
6.907 метара, за шта је издвојено 773.599,60 КМ. Најви-
ше је урађено у  Мјесној заједници Модрича 5, гдје је  
асфалтирано 2.300 метара и то дијелови улица: Све-
тог Илије, Свете Тројице и Студеничке. Радови укупне 
вриједности 258.201,45 КМ завршени су 10. новембра, 
а средства су обезбиједили Влада Републике Српске и 
Оштина Модрича, од чега Влада 200.000 КМ. Уз новоас-
фалтиране улице постављена је и ЛЕД расвјета. У МЗ 
Модрича 5 живи око 2.400 становника у 60 домаћинста-
ва, од којих је 200 директно везано за новоасфалтиране 
улице“, подсјетио је Јован Мишић. 

Дјелимично су асфалтиране и три улице у Мјесној 
заједници Модрича 3 у укупној дужини од 905 метара. Ас-
фалтирано је нових 370 метара Омладинске улице, 335 ме-
тара Посавске и 200 метара Пионирске улице. Мјештани 
и Општина су обезбиједили 136.120,76 КМ од чега за По-
савску улицу 50.573,72, за Омладинску 52.950,84 и за Пио-
нирску улицу 32,596,2 КМ. У Мјесној заједници Добриња 
асфалтирани су кракови Седме улице укупне дужине 770 
метара, за шта је утрошено 78.000 КМ, а средства су из-
двојили мјештани и Општина. Асфалтни пут добили су и 
мјештани засеока Симићи-Којићи у Мјесној заједници Бо-
тајица, гдје је асфалтирано 500 метара пута. Вриједност из-
ведених радова је 44.136,87 КМ, а средства су обезбиједили 
мјештани и Општина Модрича. Секретаријат за расељена 
лица и миграције Републике Српске финансирао је асфал-
титање дијела пута у насељу Кужњача у Мјесној заједници 
Таревци. Асфалтирано је 482 метра локалног пута, за шта 
је утрошено 35.177,22 КМ. У Мјесној заједници Модрича 
4 асфалтиран је други крак Улице Браће Југовића. Дужина 
асфалтиране дионице је 400 метара, а ширина асфалта је 
четири  метра. Вриједност извршених радова је 58.780,80 
КМ. Заједничким учешћем мјештана и Општине Модрича 
асфалтиран је пут Симићи у Мјесној заједници Ријечани. 
Асфалтирана је дионица локалног пута дужине 310 мета-
ра и  ширине асфалта три метра. Вриједност уговорених 
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и извршених радова била је 30.665,70 КМ. По 250 мета-
ра асфалтног пута добили су мјештани Дугог Поља и То-
лисе. У Мјесној заједници Дуго Поље асфалтиран је пут 
Ненадићи, за шта је утрошено 21.586,50 КМ, а у Мјесној 
заједници Толиса дионица пута у засеоку Остушко Брдо, 
вриједности 23.868 КМ. У Мјесној заједници Модрича 1 
асфалтиран је приступни пут Основној школи „Сутјеска“. 
Асфалтирана дионица је дио улице Максима Горког у ду-
жини од 50 метара, а радове у вриједности 8.459,10 КМ 
финансирала је Општина Модрича. Заједничким сред-
ствима мјештана и општине Модрича асфалтирано је и 60 
метара пута, тзв. Стефановића сокак у Мјесној заједници 
Скугрић, засеок Гложик. Вриједност изведених радова 
7.153,38 КМ. У Мјесној заједници Модрича II извршени 
су радови на асфалтирању улице Посавско – Требавског 
одреда. Дужина асфалтиране дионице је 55 метара, а ши-
рина асфалта пет метара. Инвестицију вриједну 12.793,95 
КМ финансирала је Општина Модрича. 

„У другој половини 2019. године на ширем подручју 
општине Модрича реализовани су и други значајни 
пројекти, чији је циљ био изградња и уређење инфра-
структурних објеката, који доприносе побољшању 
услова живота у мјесним заједницама. У непосредној 
близини Основне школе „Свети Сава“ изграђен је нови 
паркинг за возила, на којем се налази 16 мјеста. Инве-
ститор тог пројекта је општина Модрича, која је за ову 
намјену издвојила 29.109,60 КМ“, рекао је Мишић. 

Извршена је и адаптација зграде на гробљу „Амбариште“ 
у МЗ Врањак 1 у вриједности  17.637,75 КМ. Реконструисани 
су и завршени објекти на гробљима „Пепиште“ и „Бусанско“ 
у МЗ Дуго Поље. За ове радове Општина је обезбиједила ма-
теријал, а за радове су били задужени мјештани. За набвку 
материјала за објекат на „Пепишту“ је издвојено 20.356,39, 
а  25.181,96 КМ за објекат на „Бусанском“ грбљу. У Горњим 
Кладарима урађена је санација објекта Мјесне заједнице у 
вриједности 20,921,80 КМ. За изградњу плочастог пропу-
ста (моста) у МЗ Бабешница издвојено је 33.512,37 КМ. Из-
грађен је и цјевасти пропуст промјера 1.500 мм у Ждребану у 
МЗ Скугрић, а ови радови коштали су 21.975,24 КМ. 

У складу са планским активностима у току је замјена 
старих расвјетних тијела новим по савременој ЛЕД тех-
нологији у свим градским мјесним заједницама. Укупан 
број штедљивих и еколошких ЛЕД расвјетних тијела, која 
су  предвиђена за уградњу је 2.200 комада. У 2019. години 
замијењено је 1950 расвјетних тијела. „На основу уговора 
који смо потписали са испоручиоцем опреме обавезали 
смо се да ћемо опрему плаћати у мјесечним ануитетима 

у наредних седам година колико трају уговор и гарант-
ни рок. То је за општину Модрича веома повољан уго-
вор, јер у случају да дође до прекорачења гарантова-
ног годишњег износа потрошње електричне енергије, 
општина ће умањити мјесечни ануитет испоручиоцу у 
наредној фискалној години“, објаснио је начелник Ми-
шић. 

До закључења 17. броја Видовданског годишњака били 
су актуелни радови на изградњи кишне канализације у Та-
ревачкој улици у насељу Шљивик. Вриједност наведених 
радова и планиране изградње пјешачке и бициклистичке 
стазе уз Таревачку улицу је 718.067,91 КМ. Инвеститор 
је општина Модрича а средства су обезбијеђена емисијом 
обвезница.  У завршној фази је и реконструкција платоа од 
Улице Јована Дучића и  Кафеа „Чико доро“ до улице Гаври-
ла Принципа и Апотеке „Мента“, гдје су формиране и нове 
зелене површине. Вриједност радова, који су финансира-
ни из општинског буџета је 71.665,66 КМ. Из општинског 
буџета финансирају се и радови на изградњи паркинга у 
Светосавској улици поред Дома здравља у вриједности 
27.373,61 КМ. Реализацијом овог пројекта ријешен је ду-
гогодишњи проблем паркирања за кориснике услуга Дома 
здравља.

Посвећена је пажња и прољећном уређењу града кроз 
уклањање дотрајалог дрвореда кестена у Видовданској и 
улици Цара Лазара и замјену дотрајалих стабала младим 
садницама јасена. Извршено је и уређење јавних зелених 
површина у граду, као и реконструкција фонтане на улазу 
у Модричу на магистралном путу М 14.1. У јесењој сад-
нњи посађено је 16 садница зимзелених топијарних фор-
ми, 10 висококвалитетних садница јапанске трешње, те по 
10 садница платана и јасена. У прољетној садњи, посађене 
су још 33 саднице јасена. Ове активности доприносе ква-
литету ваздуха и побољшању квалитета живота у урбаној 
зони, због чега ће бити настављене и у наредном периоду. 

На крају интервјуа начелник Одјељења за просторно 
уређење, стамбено комуналне послове и екологију општи-
не Модрича Јован Мишић упутио је честитку свим грађа-
нима поводом Дана општине уз жељу да се и у наредном 
периоду настави добра сарадња грађана и општинске 
управе са циљем реализације пројеката, који за циљ имају 
стварање бољег животног амбијента у свим дијеловима 
општине. 

 Сања Самарџић - Марјановић
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Између два Видовдана Одјељење Комуналне полиције 
Модрича редовно је вршило послове комунално-полицијске 
контроле над примјеном Закона, других прописа и општих 
аката из области комуналних и других дјелатности утврђених 
посебним законима. 

У 2019. години укупно је извршено 1.314 прегледа. Пре-
гледи су обухватали надзор над извршавањем уговорених 
обавеза, а вршени су и по захтјеву странака и по службеној 
дужности. По потреби наложене су мјере за отклањање не-
достатака, извршавање Законом или неким другим прописом 
утврђених обавеза или су санкционисани учињени прекр-
шаји. Од укупног броја извршено је 608 контролних прегледа 
и 706 прегледа по захтјеву странака и по службеној дужности. 
„Контролни прегледи су се односили на контролу изврша-
вања уговорених услуга одржавања објеката заједничке 
комуналне потрошње, као што су чишћење и прање ули-
ца, тротоара и паркинга, чишћење и испирање сливника 
и уливних грађевина, које се врши два пута годишње и 
одржавање зелених површина. У току године уређене су 
нове зелене површине, те  зимско одржавање градских 
улица и локалних путева гдје је било неколико примједби 
због кашњења са отпочињањем чишћења. До кашњења је 
долазило због тога што је програмом зимског одржавања 
предвиђено чишћење 210 км улица и путева, а био је само 
један извођач радова“, рекао је начелник Одјељења Бранис-
лав Ђурић. 

Контролни прегледи обухватали су и контролу снадбије-
вања водом, које је било уредно током читаве године и кон-
тролу одводње отпадних вода. Контрола  исправности јавне 
расвјете, гдје је на основу пријава грађана и увидом Комунал-
не полиције наложена замјена неисправних сијалица. 

Прегледи по службеној дужности и по захтјеву странке 
су се односили на контролу радног времена угоститељских 
објеката, одлагања отпада на јавним површинама, паркирања 
возила на зеленим површинама и заузимање јавних површи-
на без одобрења,  истицања заставе, лијепљења плаката као и 
истицања назива фирми, те контролу одржавања путева и ис-
правности саобраћајне сигнализације, одржавања стамбених 
зграда и друге контроле.

„Контрола радног времена је вршена са циљем спре-
чавања прековременог рада, најчешће у љетним мјесе-
цима и у дане викенда. На пријаве да се прековремено 
ради од стране неких угоститељских објеката реаговало 
се појачаним контролама и позивани су власници тих 
угоститељских објеката на разговор. У циљу превентиве 
поднесена су и три захтјева суду за прекршаје због преко-
рачења радног времена. Код контроле одлагања отпада на 
јавним површинама пратили смо и непрописно одлагање 
отпада. У току године склопили смо уговоре за одвоз кућ-
ног отпада на подручју МЗ Модрича 4 и 5. Генерално је 

одвоз отпада лош због мале заинтересованости домаћин-
става по сеоским мјесним заједницама, што доводи до ве-
ликог броја мјеста гдје се нелегално одлаже отпад и том 
проблему се треба много озбиљније приступити. Такође 
смо вршили и налагање мјера за уништавање амброзије, 
одржавање гробаља, бесправно држање стоке и уклањање 
паса луталица са улица у граду“, исакао је Ђурић.

За протеклу годину укупно је изречено 4.320 КМ новчаних 
казни, од чега је 2.420 КМ  издавањем прекршајног налога, а 
остало подношењем захтјева суду и то 600 КМ за неизврша-
вање обавеза плаћања накнаде за одржавање стамбених згра-
да, 1.200 КМ за прекорачење радног времена угоститељских 
објеката и 100 КМ за бацање отпада. Суд је ријешио већину 
поднешених захтјева, али је углавном изречена условна казна 
која се неће извршити ако се у року од шест мјесеци не понови 
исти прекршај.

Комунална полиција редовно обилази и сеоска подручја 
са циљем уочавања одређених недостатака везано за путеве, 
одлагање отпада, расвјету и друго.

У претходној години Комунална полиција је поред на-
челника Одјељења радила са четири комунална полицајца, 
али се у овој години, због пандемије вируса корона, указала 
потреба за већим бројем радника како би се поред редовних 
активности вршила контрола поштивања прописаних мјера 
Републичког и Општинског штаба за ванредне ситуације. Ко-
мунална полиција је због тога појачана са још пет радника за 
време пандемије, који су службеници Општине и радили су 
по овлаштењу. „Од прве сједнице Општинског штаба за 
ванредне ситуације Комунална полиција учествује у свим 
активностима у превенцији и спречавању ширења виру-
са корона. Преузели смо на себе велики дио активности. 
Редовно се вршила контрола ношења заштиних маски и 
рукавица, те се грађанима који нису имали потребну за-
штиту иста дијелила. Такође вршимо појачану контролу 
рада угоститељских објеката у сарадњи са Полицијском 
станицом Модрича, јер је и даље на снази мјера да исти 
не могу радити дуже од 23,00 часа. До сада нисмо имали 
потребе да некога санкционишемо због непоштивања 
прописаних мјера. Поред ових контрола преузели смо на 
себе и активност подјеле рјешења о самоизолацији грађа-
нима због вируса корона, а до сада смо их уручили преко 
1.500 и једина смо општина у којој је комунална полиција 
ту активност преузела на себе. Такође, смо вршили редов-
ну контролу особа којима је одређена самоизолација и до 
сада смо контролисали 3.398 лица. Поред тога, све редовне 
активности извршавамо на вријеме и без већих пробле-
ма“, рекао је Ђурић и свим грађанима Модриче честитао Дан 
општине, Видовдан.

 Марија�Крсмановић

Одјељење�Комуналне�полиције�
Комуналнa полиција на висини задатка током  

ванредног стања и ванредне ситуације

Бранислав�Ђурић,�начелник� 
Одјељења�Комуналне�полиције

Активности�Комуналне�полиције� 
у�вријеме�пандемије�вируса�корона
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Одјељење за пријемну канцеларију и информисање 
у којем грађани могу да остваре своја права по разли-
читим основама и у вријеме пандемије вируса корона 
и отежаних услова рада због прописаних мјера, свој 
рад вршило је професионално, ефикасно и квалитетно. 
Захваљујући таквом раду грађани су  могли на вријеме 
да остваре своја права.  Пандемија је утицала на то да 
обим посла у Центру за информисање, Мјесним канце-
ларијама и Шалтер сали буде смањен за 70%. „У току 
марта и априла мјесеца имали смо смањен обим 
посла, док се у току маја мјесеца грађани поново у 
уобичајеном обиму јављају за оставривање права 
по различитим основама. Поштујемо све прописа-
не мјере Републичког и Општинског штаба за ван-
редне ситуације приликом контакта са грађанима, 
како би заштитили и њих и себе, а при томе пружи-
ли брзу и квалитетну услугу. Матичари су били на 
располагању грађанима у мјесним канцеларијама 
у: Милошевцу, Дугом Пољу, Скугрићу и Врањаку. 
Оно што је посебно обиљежило рад ова три мјесеца 
је 16 вјенчања у Шалтер сали наше општине. Том 
приликом, поштовале су се све прописане мјере, а 
нама је драго што смо и у таквим условима могли да 
остваримо жеље младих парова и омогућимо им да 
заплове у брачне воде. Такође смо, према препоруци 
Министарства управе и локалне самоуправе РС зав-
ршили и посао издавања родних листова за потребе 
уписа дјеце у прве разреде основних школа без дола-
зака родитеља, како би што више смањили контакте 
у вријеме пандемије“, рекао је Дарио Татић, начелник 
Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.

У току 2019. године у Шалтер сали запримљено је 
укупно 6.154 поднеска за остваривање права из рада 
Скупштине општине и одјељења Општинске управе. 
Када су у питању овјере потписа, рукописа и преписа 
у претходној години извршено је укупно 22.427 овјера, 
од чега у Шалтер сали 21.337, док је преосталих 1.090 
предмета овјерено у мјесним канцеларијама Врањак, 
Скугрић, Милошевац и Дуго Поље. Служба протокола 
и картотеке у 2019. години запримила је и отпремила 
5.339 писмена  различите врсте, а интерним достав-
ним књигама одјељењима и службама прослијеђено је 
12.827 аката, као што су захтјеви, позиви, обавјештења, 
рачуни и друго.                             

Током прошле године наплаћено је 113.939 КМ 
општинске административне таксе. Сваки мјесец 

саставља се извештај о оствареном приходу од продаје 
административних такси и доставља Министарству фи-
насија Републике Српске.

У прошлој години уручено је и 2.301 рјешење, увје-
рење, потврда или други акти. Поднесена су 732 захтје-
ва за издавање увјерења о кућном броју и попуњено је 
укупно 389 радних књижица. Обављено је 113 вјенчања.

„Сви примљени захтјеви се истог дана уносе у 
електронску базу и прослеђују надлежним одјељењи-
ма, а истовремено се формира предмет  и кроз ин-
трену доставну књигу доставља у рад. У нашем 
Одјељењу нема предмета који нису прослијеђени 
или ријешени. Рад Одјељења је прилагођен потреба-
ма и захтјевима грађана, што доказује и чињеница 
да два дана у седмици, сриједом и петком, Шалтер 
сала ради до 16,00 часова, како би се и грађанима 
који раде омогућило да након радног времена оства-
ре своја права и потребе. Рад у претходној години 
обиљежило је отварање канцеларије Конзулата Ре-
публике Србије из Бања Луке у нашем граду. Кан-
целарија је отворена у јуну мјесецу, тако да грађа-
ни Модриче и сусједних општина могу остваривати 
своја права и потребе, последње суботе сваког другог 
мјесеца,. Нажалост, због тренутне ситуације са виру-
сом корона Конзуларни дан био је одржан у мјесецу 
фебруару и до јесени се неће одржавати. Од отва-
рања канцеларије запримљено је 180 захтјева за 293 
лица, што је веома добар одзив грађана “, истакао је 
Татић.

Поред Шалтер сале у оквиру Одјељења ради Центар 
за информисање као прво мјесто гдје грађани могу до-
бити потребне информације у вези остваривања својих 
права у општини Модрича, као и одговоре на питања 
која се тичу фазе обраде предмета, од подношења зах-
тјева па до добијања рјешења или другог акта. Инфор-
мације се могу добити лично или путем телефона о 
чему се води евиденција као што је евиденција пријема 
странака и евиденција уручених аката.

У Шалтер сали налази се огласна табла на којој су 
истакнута битна обавјештења за грађане. Ту су  бројне 
брошуре и летци које израђује Општина Модрича. 

Поводом Видовдана, Дана општине Модрича Татић 
је у име Одјељења свим грађанима Модриче честитао 
празник, пожелио им здравља, среће и успјеха, те иста-
као да Одјељење за пријемну канцеларију и информи-
сање увијек стоји на услузи грађанима. 

 Марија�Крсмановић

Одјељење�за�пријемну�канцеларију�и�информисање
Сарадња са грађанима и рад у новим оклностима

Дарио�Татић,�начелник�Одјељења�за
пријемну�канцеларију�и�информисање

Шалтер�сала
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Двадесет седма годишњица Пробоја Коридора обиљежена је 
24. јуна на Дугој Њиви. Догађају су присуствовали највиши зва-
ничници Републике Српске: српски члан предсједништва БиХ 
Милорад Додик, министар рада и борачко-инвалидске заштите 
Душко Милуновић,  предсједник Борачке организације генерал 
Миломир Савчић,  начелник општине Модрича Младен Крекић 
са сарадницима, посланици у Народној Скупштини Републике 
Српске, представници Општинске борачке организације из Мо-
дриче и из других општина Републике Српске и многобројни 
посјетиоци. У манастиру Дуга Њива његово преосвештенство 
владика зворничко – тузлански Фотије са свештенством слу-
жио је Свету архијерејску литургију, а потом одржао парастос 
испред Споменика погинулим борцима у Одбрамбено отаџ-
бинском рату. На Споменик погинулим борцима цвијеће је 
положио српски члан предсједништва БиХ Милорад Додик; 
делегације: Народне Скупштине Републике Српске, Владе Ре-
публике Српске, Парламентарне Скупштине БиХ; делегације 
општина и градова Модриче, Добоја, Брода и Вукосавља; пред-
сједник Борачке организације Републике Српске; делегација 
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила; 
Савеза логораша; организација и удружења ратних војних ин-
валида РС, удружења ветерана РС; удружења жена жртава рата 
РС; делегација учесника Пробоја коридора припадника посеб-
них јединица специјалне јединице Милиције Републике Српске 

Крајине; трећег пјешадијског Републике Српске пука;  градских 
и општинских борачких организација Петрова, Станара, Лакта-
ша и Добоја, делегација организације старјешина Војске РС, 12 
бијелих ружа положили су учесници марша 12 километара за 12 
бањалучких беба, борачких организација Осјечана и Модриче и 
друге делегације и појединци. У знак сјећања на преминуле бебе 
пуштено је 13 голубова.

Након полагања цвијећа присутнима се обратио  Ми-
ломир Савчић, предсједник Борачке организације Репу-
блике Српске: ” Ова операција има и историјски значај 
за Републику Српску јер је ударила основне темеље  за 
њено стварање. Све ратне операције после успјешне 
операције Пробоја Коридора су лакше извођене. Овом 
приликом треба изразити захвалност свим учесницима 
опрације Коридор, одати дужно поштвоње и поклонити 
се сјенама погинулих бораца и изразити дивљење учес-
ницима Пробоја Коридора .“

Министар Милуновић је рекао: „Данас обиљежавамо 
највећу борбену операцију у протеклом одбрамбено – 
отаџбинском рату.  Ова операција је названа и Коридор 
живота из разлога што су се у оперативном окружењу на-
лазили велики дијелови Војске РС а око милион станов-
ника  је изгубило везу са матицом и пријетила је хумани-
тарна катастрофа. Ово је битка за коју смо били сигурни 
да ћемо је добити и добили смо је из разлога што смо се 
борили за своје најближе, огњиште, част и слободу. Они 
су били осуђени на неуспијех јер су намјеравали да нам 
узму слободу и територију а и велики дио живота.“

„То је била величанствена битка за слободу. У њој 
су учествовале наше најспособније и најелитније једи-
нице под командом Првог корпуса. Значајну улогу је 
имала и прњаворска бригада која је и дала допринос да 
се територијално споје западни и источни дијелови РС. 
Велики број бораца је изгубило живот али је показана 
истрајност и жеља да се иде до краја, тако је и извојева-
на побједа. Данас Република Српска је захвална свима 
који су дали своје животе за њено стварање“, изјавио је 
српски члан предсједништва БиХ Милорад Додик.

Видовдан�у�Модричи�2019.
Припремила:�Драгана�Мандић

Обиљежена двадесет седма годишњица 
Пробоја Коридора на Дугој Њиви

Обиљежавање Дана Требавске бригаде и Сусрета бораца Првог крајишког 
и Источнобосанског корпуса  Војске Републике Српске у Скугрићу

 Манифестација поводом обиљежавања Дана Требавске 
бригаде и Сусрета бораца Првог крајишког и Источнобо-
санског корпуса одржана је 23. јуна у мјесној заједници 
Скугрић. До сусрета бораца два корпуса дошло је 26. јуна 
1992. године током операције Пробој Коридора, операције 
за опстанак српског народа и његово јединство у Репу-
блици Српској. Манифестација је одржана испред Спомен 
обиљежја које се налази на мјесту гдје су се 1992. године су-
срели борци Првог крајишког и Источнобосанског корпуса.

Догађају су присуствовали начелник општине Модри-
ча Младен Крекић, замјеник начелника Никола Савић,  
сарадници начелника општине,   предједник Скупштине 
Синиша Никић, предсједник Републичке борачке органи-
зације Миломир Савчић, свештеници Српске православне 
цркве, представници Борачке организације општине Мо-
дрича, учесници Пробоја Коридора – Првог крајишког и  
Источнобосанског корпуса и бројни грађани. Свештеници 
Српске православне цркве су служили парастос свим па-
лим борцима Војске Републике Српске. Цвијеће на Спомен 
обиљежје су положили: начелник општине Модрича Мла-
ден Крекић и замјеник начелника Никола Савић; предсјед-
ник Републичке борачке организације Миломир Савчић; 

делегацијa Општинске борачке организације  Модрича 
и Мјесне борачке организације Скугрић; представници 
Удружења ветерана општине Модрича; представници Тре-
бавске бригаде; Друге посавске бригаде; Гардијске мото-
ризоване бригаде Главног штаба ВРС  те представници 
Рафинерије уља Модрича.

Са�обиљежавања�„Пробоја�Коридора“

Са�спомен�обиљежја�у�Скугрићу
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Видовдан�у�Модричи�2019.
Припремила:�Драгана�Мандић

Поетски час и свечана сједница

Видовданско вече музике, пјесме и фолклора

Служењем свете литургије и парастоса погинулим бор-
цима за Републику Српску у свим православним храмовима 
на подручју општине Модрича почело је oбиљежавање Дана 
општине. Испред  Споменика борцима за Републику Српску 
у Модричи одржан је поетски час у оквиру којег су свеште-
ници српске православне цркве служили помен за погинуле 
борце након чега су присутни положили цвијеће на спомен 
обиљежје. Цвијеће су положили представници Општине, 
републичких органа, удружења, предузећа и организација. 

Свечана сједница одржана је у Плавој сали Српског кул-
турног центра којој су присуствовали министар привреде, шу-
марства и водопривреде Борис Пашалић, представник Владе 
Републике Србије – Генерални конзулат Републике Србије у 
Бања Луци, помоћник генералног директора Универзитетско 
клиничког центра РС  Горан Топић, др Радомир Вујовић, ди-
ректор Агенције за аграрна плаћања РС Саво Минић, свеш-
теници  Српске православне цркве, представници сусједних 
општина, представници предузећа, јавних установа, мјесних 
заједница, невладиних организација, средстава јавног инфор-
мисања и бројни грађани. Присутнима се обратио начелник 
општине Младен Крекић, честитао Дан општине Модри-
ча и упознао са проведеним активностима и реализованим 
пројектима у општини Модрича између два Видовдана.

Традиционално сваке године поводом Дана општине,  уру-

чују се признања и награде најуспјешнијима. Похвале су уру-
чене ученицима: Жељку Трипићу, Слађани Дамјановић, 
Марку Којићу, Драгани Лукић, Аријани Максимовић, 
Ивани Стојановић, Урошу Јовићу, Николи Петру Ђурићу, 
Андреи Јеремић, Лени Ливњак, Андреју Вујићу, Слађану 
Стевановићу и Мушкој одбојкашкој екипи. Сваке године 
новчаном наградом стимулишу  се најбољи пољопривред-
ници, а то су ове године: Саво Дринић из Милошевца, Ни-
кола Новаковић из Скугрића и Милан Недић из Врањака. 
Новчана награда припала је Удружењу ратних заробљеника 
и логораша Модрича.

Дипломе су додијељене: Бори Бијелићу, Ранку Де-
вићу, Јованки Милинковић, Бојану Милешићу и Јеро-
тији Јанковићу.

 Плакете су ове године уручене: Универзитетско кли-
ничком центру Републике Српске, др Радомиру Вујо-
вићу и Николи Василићу.

Сваке године, на Дан општине, додијели се по једна По-
веља као најзначајније општинско признање. Ове године 
Повељa је додијељена Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике Српске, за помоћ у 
санирању штета од поплава и допринос у развоју општине 
Модрича. У име награђених захвалио се министар Пашалић. 

На љетној позорници Српског културног центра одр-
жано је  Видовданско вече музике и фолклора. Прије по-
четка манифестације модричке мажореткиње, Етно гру-
па „Вида“ и културно-умјетничка друштва са подручја 
општине Модрича продефиловала су градом у пратњи 
Бањалучких трубача. Пјесмом Етно групе „Вида“   зва-
нично је отворено Видовдонско вече музике и фолклора.

Начелник општине Младен Крекић поздравио је при-

сутне и честитао им Дан општине.
Изворним играма и пјесмама из Србије и Републике 

Српске  присутним грађанима  се представило седам кул-
турно умјетничких друштва са подручја наше општине: 
КУД „Врањак”,  КУД „Требава“ Копривна, КУД „Зоран То-
мушиловић Дуго Поље-Ботајица“, КУД „Модрича“ , КУД 
„Милошевац“,  КУД “Младост“ Крчевљани и КУД „Зави-
чај“ Модрича.

Улични баскет у Модричи постао је традиција и окупља 
велики број такмичара и навијача. Ове године учешће су 
узеле екипе  из Бања Луке, Приједора, Добоја, Лакташа, 
Прњавора, Бијељине, Дервенте, Шамца и Модриче. Тур-
нир је почео у петак 21. јуна, а финалне утакмице су оди-
гране непосредно пред почетак ове манифестације. Награ-
де и признања побједницима осамнаестог Видовданског 
купа у уличном баскету уручио је начелник Крекић. У  ка-
тегорији предпионира – 3М Golden Rose; пионира – Алу-
монт; јуниора – WBS Теслић а код сениора најбоља је била 
екипа 3х3  Прњавор.

На крају манифестације присутнима се још једном са 
пјесмом представила Етно група „Вида“. Манифестација 
је завршена народним колом.

Свечана�сједница�Скупштине�општине

Поетски�час,�помен�и�полагање�вијенаца�испред�
Споменика�борцима�за�Републику�Српску

Дефиле�културно�–�умјетничких�друштава
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Први у низу пријема које начелник општине Младен 
Крекић организује поводом Видовдана – Дана општине 

је пријем за представнике борачких организација. О 
активностима  проведеним у борачко – инвалидској 
заштити  између два Видовдана присутне је упознала 
начелница Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 
и опште послове Боса Новаковић. Начелник Крекић 
изразио је задовољство сарадњом општине Модрича 
са Борачким  организацијом и другим удружењима 
проистеклим из одбрамбено отаџбинског рата. Током 
пријема упознао је присутне о реализованим пројектима 
од претходног Дана општине до данас, буџетом, 
плановима за наредни период те честитао предстојећи 
празник. Поводом Видовдана, Дана општине од 2005. 
године представници Општинске управе и Oпштинске 
борачке организације обилазе породице погинулих 
бораца и ратне војне инвалиде прве категорије.

Традиционално, организован је пријем за најуспјешније 
ученике и њихове наставнике. Начелник Крекић је 
честитао ученицима постигнуте резултате, захвалио 
се наставницима и професорима на труду и раду који 
постижу са дјецом, честитао Дан општине – Видовдан а 
најуспјешнијим ученицима уручио  пригодне награде. 

Ученицима  генерације за ову школску годину 
проглашени су: Жељко Трипић, Бојан Лукић, Андреј 
Вујић и Адријана Раулић.

Диплому „Вук Стефановић Караџић“ добили су из 
Основне школе „Свети Сава“: Дајана Панић, Богдан 
Поповић, Ивана Игњатовић, Ања Обрадовић и Стефан 
Јанковић; из Основне школе „Сутјеска“: Татјана 
Тривић, Бојана Зубер, Оливера Ристић, Немања Мастало 
и Дејан Станковић; из Средњошколског  центра „Јован 

Цвијић“: Бане Герић, Дејан Поповић, Небојша Гаврић 
и Свјетлана Цвијановић. Награђени су и ученици који 
су постигли запажене резултате на међународним и 
републичким такмичењима. 

Пријем за породице које су у 2018. години добили 
треће, четврто или наредно дијете приређен  је 22. јуна у 
Српском културном  центру.

На подручју општине Модрича у 2018. години 30  
мајки је родило треће, четврто или наредно дијете. Уназад 
неколико година општина издваја одређена средства за 
подстицај наталитета. Финансијски је помогла девет 
брачних парова у поступку вантјелесне оплодње у укупном 
износу од 18.000 КМ. Боравак дјеце у вртићу из породица 
са четворо и више дјеце је бесплатан за свако дијете, 
уколико су остала дјеца из породице малољетна или се 
школују. По посебном критерију додјељују стипендије 
студентима који потичу из вишечланих породица.

Начелник је породицама уручио скромне поклоне, 
честитао им и пожелио пуно среће и здравља.

Пријем представника борачких организација

Пријем ученика и просвјетних радника

Пријем породица које су у 2018. години добиле треће,  
четврто или наредно дијете

Концерт групе „Амадеус  бенд“

Представници�борачких�организација�на�пријему�
поводом�Дана�општине

Начелник�општине�са�награђеним�ученицима

Дружење�са�вишечланим�породицама

У оквиру обиљежавања Видовданске недјеље 
одржан је концерт групе Амадеус бенд на Тргу др Милан 
Јелић. Многобројна публика имала је прилику да ужива 
у двочасовном извођењу пјесама из богатог репертоара 
ове познате групе. Организатор концерта је Туристичка 
организација Модрича и општина Модрича. Одржавање 
концерта својим финансијским учешћем омогућили су 
модрички привредници и општина Модрича.

Многобројна�публика�на�Концерту

Видовданске�свечаности�у�2019.�години
Припремила:�Драгана�Мандић
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Пензионери�и�ученици�за�шаховским�таблама

Најмлађи становници града, дјеца Јавне предшкол-
ске установе „Наша радост“, као и предходних година  
пјесмом и игром  честитали су своме граду Дан општи-
не, на Тргу др Милана Јелића. Организована је и Конфе-
ренција беба на којој су учествовали  малишани који су 
рођени у периоду између одржавања двије Конферен-
ције. Између двије Конференције наш град је бројнији за 
188 беба. Одржано је такмичење “Тате пресвлаче бебу“, 
а Драгутин Игњатовић је отац који је најбрже пресвукао 
бебу. Побједник у брзом пузању је Маша Тадић. Троч-
лано предсједништво су чинили: Урош Брадашевић, 
најмлађа присутна беба; Лазар Лукић, најстарија при-
сутна беба и Габријела Паљић, беба са највише браће и 
сестара. У оквиру манифестације „Весело дјечије вече“ 
публици су се представили најмлађи спортисти нашег 
града, чланови културно-умјетничког друштва, дјеца 

ЈПУ „Наша  радост“, млади хармоникаш Драган Марић, 
као и дјеца из Дневног центра Сунце Обервалиса.

У организацији Удружења пензионера Модрича 
одржанo је Шаховско првенствo. Ове године први 
пут на првенству су учествовали и ученици Основне 
школе „Сутјеска“, чланови шаховске секције. Начел-
ник општине Младен Крекић је повукао први потез и 
тиме званично отворио првенство. Остварени су сље-
дећи резултати: У категорији пензионера 1.  мјесто – 
Бране Митрић; 2. мјесто – Слободан Јелић и 3.мјесто 
– Саво Чајић; у категорији ученика 1. мјесто – Ђуро 
Вујиновић, 2. мјесто – Кристиан Стјепић и 3.     мје-
сто – Милош Стијепић.

 Осми турнир у одбојци на пијеску „Модрича 2019“ 
одржан је на спортском полигону Културно-спор-
тског центра. Организатор турнира је одбојкашки 
клуб  Модрича. На турниру су  учествовале  24 еки-
пе.  Побједник у женској категорији је екипа Матић 
– Дробњак из Новог Сада и Београда. Најуспјешнији 
у мушкој категорији били су Гаврилов – Плавшић из 
Панчева и Београда.

Видовданско завичајно вече „Косовски божур“

Најмлађи своме граду и празнику

Шаховско првенство 

Турнир у одбојци на пијеску

Писци�и�сликари�своме�празнику�и�граду

Најмлађи�своме�граду�и�празнику

Финалисти�турнира�у�женској�и�мушкој�категорији

Двадесет седмо видовданско завичајно вече „Косовски 
божур“ – Пјесници и сликари своме граду и празнику, 
одржано је 25. јуна у Српском културном центру. На 

манифестацији су биле изложене слике и књиге модричких 
умјетника и радови награђених. Аниматор културе СКЦ 
Озрен Савичић је представио учеснике Видовданске 
галерије: Ђорђу Никића, Душка Богдановића, Јову 
Гујића, Драгану Грашар, Тању Глигоријевић – Шарчевић и 
Наду Нађ – Антић, као и завичајне писце:  Милену Дрпа, 
Драгицу Поповић, Раду Ђошан – Китић, Ратка Бабића, 
Марка Раулића  и Глигора Муминовића. У име Редакције,  
Годишњак је промовисала Боса Новаковић, одговорни 
и технички уредник листа. Награда „Гајкин пјеснички 
шешир“ ове године припала је Симону Грабовцу.  У име 
покровитеља манифестације начелник општине Младен 
Крекић награђенима је уручио признања „Косовски 
божур“ за литерарне радове: Ањи Пејић, Катарини Савић 
и  Јелени Јаковљевић, а за ликовне радове: Анђели Лазић, 
Нади Терзић и Николини Пејић.

Видовданске�свечаности�у�2019.�години
Припремила:�Драгана�Мандић
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У Модричи је додијељено 13 постхумних одликовања 
за модричке борце који су живот уградили у темеље Ре-
публике Српске. Њих је постхумно одликовала Медаљом 
заслуга за народ предсједница Републике Српске Жељка 
Цвијановић, а у поводу Видовдана – Дана и крсне славе 
Војске РС и дана погинулих и несталих РС. До сада је у 
Модричи постхумно одликовано 266 погинулих бораца, 
а преостало је да се додијели још 23 оваква одликовања.

Ђурђија и Алекса Стајић од септембра 1995.године 
трагају са сином Илијом. „Нестао је на Возућој 1995. 
године и нисмо га никада нашли. Погинуо ми је отац, 
брат и син за којим бол не пролази. Захвалила бих се 
на одликовању које је знак пажње за нас и поштовање 
према мом покојном сину“, рекла је Ђурђија Стајић.

У име предсједнице РС одликовања су уручили њен 
изасланик Милорад Којић и начелник Модриче Младен 
Крекић. „Од 2012. године до данас је уручено око 1870 
постхумних одликовања породицама погинулих бо-
раца. Са додјелом ће се наставити у складу са пријед-
лозима Борачке организације и Републичке органи-
зације породица заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила. Све породице ће за своје погинуле 
добити постхумна одликовања. На овај начин пред-
сједница Републике исказује своје поштовање и не-
измјерну захвалност свим нашим погинулим али и 
породицама погинулих,  јер су и једни и други хероји. 
Заслужни су за слободу у којој данас уживамо, а та 
слобода се зове Република Српска“, истакао је Којић.

Начелник Модриче Младен Крекић рекао је да су за 
слободу и Републику Српску њени најбољи синови дали 
све што су имали. „Захваљујем се свим породицама 
погинулих бораца који су дошли да им се уруче одли-
ковања. У име присутних породица и у своје име же-
лим да изразим неизмјерну захвалност предсједници 
Републике Жељки Цвијановић на додјели одлико-
вања. Било је присутно доста емоција, јер ове поро-
дице у себи носе неизљечив бол. Уручена су значајна 
одликовања која не могу замијенити нечији живот 
али је овим људима драго да нису заборављени ни 
они ни њихови најмилији“, изјавио је Крекић.

Овом приликом, уручена су и постхумна одликовања 
за четири погинула српска борца са подручја Шамца.

Служењем помена и полагањем цвијећа, на Градском 
гробљу у Модричи обиљежено је 12 година од смрти 
доктора Милана Јелића, шестог предсједника Републи-
ке Српске, те еминентног спортског радника.

Помен Милану Јелићу служио је екипскоп зворнич-
ко – тузлански, господин Фотије, уз саслужење више 
свештеника Српске православне цркве. Цвијеће на гроб 
Милана Јелића положили су породица Јелић, предсјед-
ница Републике Српске Жељка Цвијановић, делегације 
Народне скупштине и Владе РС, изасланик српског 
члана Предсједништва БиХ, делегације Парламентарне 
скупштине и Савјета министара БиХ, БОРС-а, Фонда 
„Др Милан Јелић“, руководство Општине и ФК Модри-
ча, те бројне друге делегације.

Петар Јелић је рекао да импонује да се и након 12 
година поштује све оно што је Милан Јелић урадио за 
Републику Српску и модрички крај. „Драго ми је да 
видим оволико људи. Пријатељи су остали прија-
тељи, али има и нових лица који су показали да су 
велики поштоваоци лика и дјела мог покојног оца. 
Окупљаће нас Милан Јелић и наредних година, да 
му одамо дужну пошту“, рекао је Петар Јелић, син пре-
минулог државника.

Предсједница Републике Српске  Жељка Цвијано-
вић рекла је да је Милан Јелић био добар предсједник, 
привредник, спортски радник, велики човјек. „Треба да 
будемо свјесни да јачамо капацитете и да цијенимо 
све људе који су до сада дали свој допринос какав је 
дао Милан Јелић, а он је један од највећих“, рекла је 
Цвијановић.

Начелник Модриче Младен Крекић рекао је да се 
људи попут Милана Јелића никада не могу заборавити. 
„Био је велики човјек, изузетан домаћин. Волио је 
свој народ, волио је сав свијет, волио је сваког“, по-
ручио је Крекић.

Милан Јелић, шести предсједник Републике Српске, 
изненада је преминуо 30. септембра 2007.године у 52. 
години живота од посљедица срчаног удара. Словио је 
за државника модерног кова, политичара са манирима, 
универзитетског професора кога су студенти обожа-
вали, привредника и менаџера са прегршт признања, 
фудбалофила подједнако уважаваног у Бања Луци, Бе-
ограду, у сједишту УЕФА и ФИФА. Са лакоћом је чувао 
стара и градио нова пријатељства, а његова енергија и 
прегалаштво и данас служе као примјер како треба.

Сјећањe
Припремио:�Слађан�Јеремић

Уручена постхумна одликовања породицама погинулих бораца

Дванаеста годишњица смрти доктора Милана Јелића

Хероји�се�не�заборављају

Помен�предсједнику,�суграђанину�и�државнику
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Свечани�пријеми
Припремила:�Марија�Крсмановић

Пријем привредника, дирeктoра jaвних прeдузeћa, прeдстaвника 
НВО, пензионера, спортиста…

Пријем пољопривредника

Пријем чланова Удружења глувих и наглувих

Пoвoдoм нoвoгoдишњих и бoжићних прaзникa 
нaчeлник oпштинe Moдричa сa сaрaдницимa трaди-
циoнaлнo je oргaнизoвао приjeм зa приврeдeникe,  
дирeктoрe jaвних прeдузeћa, прeдстaвникe невлади-
них организација, пeнзиoнeрe, мoдричaне зaпoслeне у 

инoстрaнству, спoртскe кoлeктивe и нoвинaрe. 
На свeчaнoм пријму говорило се о рeзултaтима 

oствaрeним у привреди у току гoдине, тe je билo ријeчи o 
плaнoвимa зa нaрeдни период. Нaчeлник Mладен Крекић 
упознао је присутне са oствaрeним прojeктима у 2019. гo-
дини, тe нaглaсиo дa сe у тој гoдини у Moдричи зaпoслилo 
прeкo 200 људи. Toкoм свeчaнoсти нajaвљeнo je и дa ћe 
Хумaнитaрнa oргaнизaциja „Сунцe Oбeрвaлисa“ кoja je у 
прeдхoднoм пeриoду изгрaдилa Днeвни цeнтaр зa дјeцу сa 
пoсeбним пoтрeбaмa и нови објекат Дјeчиjeг oбдaништа 
у Moдричи, финaнсиjски пoдржaти изгрaдњу грaдских 
бaзeнa зaтвoрeнoг типa. Oву вијeст дoниo je Брaнкo Видић 
из Moдричe, кojи дужи низ гoдинa живи и рaди у Швaj-
цaрскoj. Такође је наглашено да општинa Moдричa сталну 
пoдршку дaje и пензионерима, спoртским кoлeктивимa и 
другим организацијама, те да ће се та сaрaдњa нaстaвити и 
у будућем периоду још успјешније. 

Начелник општине Младен Крекић са сарадницима 
пeту гoдину  oргaнизoвao je приjeм зa пoљoприврeднe 
прoизвoђaчe поводом новогодишњих и божићних праз-
ника. Приjeму су присуствoвaли и прeдстaвници Мини-
стaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe и 
прeдстaвници Рeсoрa зa пружaњe стручних услугa у пoљo-
приврeди Републике српске, Подручна јединица Дoбoj

У тoку приjeмa истакнуто је да су у 2019. гoдини пoстиг-
нути висoки принoси зрнa кукурузa и да се нa пojeдиним пaр-
цeлaмa принoс крeтao и дo 12 тoнa пo хeктaру. Maли прoблeм 
je прeдстaвљao висoк сaдржaj влaгe у зрну и дo 20%, aли сe тo 
ријeшилo дoсушивaњeм у влaститим сушaрaмa или у Mли-
нарско пекарској индустрији Moдричa. Meђутим, кoд пojeди-
них вoћaрa ситуaциja ниje билa зaдoвoљaвajућa јер врeмeн-
ски услoви нису пoгoдoвaли свом вoћу. 

У 2019. гoдини oпштинa Moдричa дoдијeлилa je пoдсти-
цajнa срeдствa зa 222 пoљoприврeднa прoизвoђaчa. Зa суб-
вeнциje je утрoшeнo 135.000,000 КМ. Oпштинa je крoз пoд-
стицaje пoдржaлa стoчaрску, пoвртaрску, вoћaрску и пчeлaр-
ску прoизвoдњу, oткуп вoћa и пoврћa, кao и вaнрeднe мјeрe 

суфинaсирaњa вaђeњa крви кoд млијeчних грлa и oчувaњe 
пoпулaциje кoњa. Прoизвoдњa млијeкa зaдржaлa сe нa ра-
нијем нивoу и крeћe сe oкo 4,5 милиoнa литaрa гoдишњe. 

Нaчeлник oпштинe Moдричa чeститao je пoљo-
приврeдним прoизвoђaчимa нa постигнутим рeзулaтимa 
у пoљoприврeднoj прoизвoдњи и пoжeлиo им мнoгo 
успјeхa у дaљeм рaду. 

Свечани�пријем

Начелник�са�члановима�Удружења

Дружење�са�пољопривреднцима

У низу пријема поводом нoвoгoдишњих и бoжић-
них прaзникa нaчeлник oпштинe Mладен Крекић и 
његови сарадници уприличили су и приjeм зa члaнoвe 
Удружeњa глувих и нaглувих Moдричa. 

Члaнoви Удружeњa oсвojили су брojнa признaњa нa 
спoртским тaкмичeњимa кaкo у Републици Српској и 
БиХ, тaкo и у Србиjи и Хрвaтскoj, што је такође био је-
дан од повода за свечани пријем. Maли фудбaл, пикaдo и 
шaх су спoртoви кojи су нajтрoфejниjи кaдa je у питaњу 
oвo Удружeњe. Вeлику пoмoћ у учeшћу нa спoртским 
тaкмичeњимa Удружeњу пружa и сeкрeтaр Удружeњa 
глувих и нaглувих из Ужицa Борко Веселиновић, кojи 
je зajeднo сa члaнoвимa мoдричкoг Удружeњa прису-
ствoвao приjeму кoд нaчeлникa oпштинe Moдричa. 

Нaчeлник Mлaдeн Крeкић чeститao je члaнoвимa 
Удружeњa нa пoстигнутим рeзултaтимa у рaзним тaк-
мичeњимa тoкoм 2019. гoдинe и обећао помоћ општине 
у одласку на будућа такмичења.

Удружeњe глувих и нaглувих oпштинe Moдричa 
брojи oкo 90 члaнoвa сa пoдручja Moдричe и Вукoсaвљa.
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Његовање�традиције
Припремила:�Марија�Крсмановић

Oбиљeжaвaњe крснe слaвe Свeтoг aрхиђaкoнa 
Стeфaнa и Дaнa Републике Српске у Moдричи je и ове 
године зaпoчeлo 8. jaнуaрa oдавaњeм пoштe и пoлa-
гaњeм  цвијeћа нa грoбу Mилaнa Jeлићa, нeкaдaшњeг 
прeдсјeдникa Републике Српске. Цвијeћe су на гроб 
пoлoжили члaнoви пoрoдицe Jeлић, син Пeтaр сa су-
пругoм Дуњoм, изaслaник прeдсјeдникa Републике 
Српске Милорад Којић, прeдстaвници Влaдe Репу-
блике Српске, пoслaници у Народној скупштини Ре-
публике Српске и прeдстaвници oпштинe Moдричa.

Поводом Дана Републике Српске нaчeлник 
oпштинe Mладен Крекић сa сaрaдницимa упри-
личиo je приjeм зa прeдстaвникe бoрaчкe пoпулa-
циje. Приjeм je био приликa дa сe крoз рaзгoвoр у 
свeчaнoj aтмoсфeри сагледају рeзултaти рaдa бoрaч-

ких удружeњa и да се oсврнe нa сaрaдњу измeђу oвих 
Удружeњa и лoкaлнe зajeдницe. Зa 22 дeмoбилисaнa 
бoрцa, кojи су нajдужи врeмeнски пeриoд учество-
вали у Одбрaмбeнo-oтaџбинскoм рaту, на пријему су 
уручeне пригoдне нoвчaне нaгрaдe.

Сa oбиљeжaвaњeм 28. рођендана Рeпубликe 
Српскe нaстaвилo сe и 9.jaнуaрa oдржaвaњeм Пoeт-
скoг чaсa нa цeнтрaлном Спoмeнику бoрцимa зa 
Рeпублику Српску. Мјесни свештеници служили су 
пaрaстoс, након чега су пoложени вијeнци. Цвијeћe 
су нa спoмeник пoлoжили: у име општине Модрича 
начелник Младен Крекић и  замјеник начелника Ни-
кола Савић, затим предсједник и секретар Скупшти-
не општине Модрича Велибор Цвијић и Александра 
Ђурић, представници борачких организација, јавних 

установа, предузећа, удружења, политичких и спор-
тских организација. Полагању цвијећа присуствова-
ли су и чланови породица погинулих бораца, ратни 
војни инвалиди, борци Војске Републике Српске и 
бројни грађани. Начелник Младен Крекић  у свом об-
раћању присутнима указао је на значај обиљежавања 
Дана Републике Српске и честитао празник нагла-
сивши да се са мјеста обиљежавања значајног датума 
сваке године шаље поруку мира и љубави. Предсјед-
ник Општинске борачке организације Жељко Терзић 
такође је упутио честитку поводом 28. рођендана Ре-
публике Српске истакавши да борба којом је створе-
на Република Српска није била узалудна, те да једин-
ством требамо бранити наше културне, националне, 
вјерске и све друге вриједности не дирајући вријед-
ности других народа који живе уз нас. Након пола-

гања цвијећа испред Споменика борцима за Републи-
ку Српску  посјећена је и Спомен соба Општинске 
борачке организације, гдје су такође положени вијен-
ци  и запаљене свијеће за погинуле у протеклом рату.

Учeшћe у oбиљежaвaњу Дaнa Републике Српске 
узeли су и члaнoви Атлeтскo рeкрeaтивнoг клубa 
Moдричa, кojи су организовали уличну трку и истр-
чaли симболичних 28 км зa 28. рoђeндaн Републике 
Српске. Улична трка одржана је пoд слoгaнoм „Mo-
дричa зa здрaвиjу Српску“. 

Taкoђe je oдржaн и дeфилe aутoмoбилa улицaмa 
Moдричe, чиме је дат допринос у обиљежавању Дана 
Републике Српске. Колона аутомобила је кренула ис-
пред цркве Покрова Пресвете Богородице у Вишњи-
ку, а дочекана је уз музику, бакљаду и величанствен 
ватромет у центру града.

Свечано обиљежен 28. рођендан Републике Српске

Поетски�час,�помен��и�полагање�вијенаца

Учесници�уличне�трке�за�28.�рођендан� 
Републике�Српске

Пријем�представника�борачке�популације

Дефиле�и�бакљада�у�центру�града
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Његовање�традиције
Припремила:�Марија�Крсмановић

Члaнoви oпштинскe Бoрaчкe oргaнизaциje и 
Удружeњa вeтeрaнa рaтa oпштинe Moдричa oбиљe-
жили су трећег мajа, 28. гoдишњицу oд пoчeткa рaт-
них дeшaвaњa нa пoдручjу Moдричe. Tим пoвoдoм 
пoлoжeнo je цвијeћe нa централни Спoмeник бoрцимa 
зa Републику Српску и у Спoмeн сoби Бoрaчкe oргa-

низaциje, тe oдaтa пoштa првoj жртви рaтa у Moдричи - 
Рaдeнку Брaдaшeвићу, који је пoгинуo у 23. гoдини жи-
вота, 3. мaja 1992. гoдинe нa свeгa пaр стoтинa мeтaрa oд 
кућнoг прaгa. Пoвoдoм 28.гoдишњицe oд њeгoвe смрти 
цвијeћe су нa Рaдeнкoв грoб, пoрeд супругe и кћeркe, 
пoлoжили и прeдстaвници Удружeњa вeтeрaнa рaтa 
oпштинe Moдричa и Општинске борачке организације. 

Поред пoлoгaњa цвијeћa нa Рaдeнкoв грoб, oдржaн 
je и пaрaстoс испрeд централног Спoмeникa бoрцимa 
зa Републику Српску, нaкoн чeгa су цвијeћe нa спoмe-
ник пoлoжили члaнoви Удружeњa вeтeрaнa Moдричa, 
Општинске борачке организације и прeдстaвници 
Општинскe упрaвe. Истe дeлeгaциje пoлoжилe су 
цвијeћe и у Спoмeн сoби Борачке организације. 

У пeриoду oд 3. дo 28. мaja, кaдa je Moдричa пaлa 
у рукe муслимaнскo-хрвaтских снaгa пoгинулo je 
38 стaнoвникa oвe oпштинe, a мнoги су пoтoм били 
oдвeдeни у лoгoрe у Оџаку. Moдричa je кoнaчнo билa 
oслoбoђeнa 28. jунa 1992. гoдинe у oпeрaциjи Кoридoр.     

Дан почетка ослобођења Модриче

Дан побједе над фашизмом

Обиљежен Дан и слава Борачке организације

Дaн пoбјeдe нaд фaшизмoм, 9. мај обиљежен је и ове 
годне у Moдричи.  Због пандемије вируса корона и мјере 
забране окупљања у вријеме обиљежавања овог значај-
ног датума, 75. годишњица и Дан побједе на фашизмом  
обиљежени су на скроман начин. Нa спoмeн кoстурни-
цу пoгинулих бoрцa Народно-ослободилачког рата у 
Градском парку одата је пошта и пoложено цвијeће. У 
име општине Модрича вијенце су положили начелник 
Младен Крекић и замјеник начелника Никола Савић, за-
тим  представници Удружења СУБНОР-а и Општинскe 
бoрaчкe oргaнизaциje.

Обиљежавање 9. маја била је прилика да се укаже на 
то да се овај значајан датум не смије заборавити, те да 
се сваке године треба поклонити жртвама које су биле 
бројне и како се то вријеме никада не би поновило.

У тoку Другoг свјeтскoг рaтa oпштинa Moдричa je 
имaлa oкo 19 .000 стaнoвникa кojи су дaли знaчajaн дo-

принoс aнтифaшистичкoj бoрби. У бoрбaмa прoтив фa-
шизмa учeствoвaлo je 850 бoрaцa из Moдричe, oд кojих 
је 288 бoрaцa и 433 цивилa дaло свoj живoт зa слoбoду. 
У спомен костурници у Градском парку су пoхрaњeни 
пoсмртни oстaци 114 бoрaцa. 

Представници�СУБНОР-а�полажу�вијенац�на�споменик�
у�Градском�парку

Ломљење�славског�колача

Обиљежен�Дан�почетка�ослобађања�Модриче

Борачка организација општине Moдричa сваке го-
дине oбиљeжава свojу крсну слaву Mитрoвдaн, како 
би на тај начин сачували сјећање на страдале борце 
у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату. На Ми-
тровдан, 8. новембра, свештеници Српске право-
славне цркве служили су парастос за погинуле бор-
це на централном Споменику борцима за Републику 

Српску. Након парастоса цвијeћe су на Споменик 
пoлoжили прeдстaвници Општинске борачке органи-
зације и прeдстaвници oпштинe Moдрича.    Дoмaћин 
обиљежавања крсне славе Борачке организације билa 
je Мјeснa борачка организација Дoбрињa.

У поводу обиљежавања крсне славе служeн je и слaв-
ски oбрeд у Свeтoсaвкoм дoму Хрaмa Успeњa Прeсвeтe 
Бoгoрoдицe, a слaвски кoлaч прeлoмили су дoмaћин 
слaвe Нeнaд Taтић, прeдсјeдник Mјeснoг oдбoрa Борач-
ке организације Дoбрињa и Жeљкo Teрзић, прeдсјeдник 
Скупштине Општинске борачке организације. 

Oбиљeжaвaњe крснe слaвe била je приликa дa сe 
присутни присjeте пoгинулих сaбoрaцa, тe дa сe eвo-
цирajу успoмeнe нa Одбрaмбeнo-oтaџбински рaт, 
у кoмe je зa слoбoду српскoг нaрoдa и Рeпбулику 
Српску свoje живoтe дaлo 255 бoрaцa из Moдричe. 
Oбиљeжавaњe Mитрoвдaнa је гаранција чувања теко-
вина Републике Срспске, поручено је са овог скупа. 
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Вишe хиљaдa грaђaнa Moдричe и сусjeдних 
мјeстa, 23. фебруара, je зajeдничким крсним хoдoм 
– литиjoм дугом седам километара пoслaлo пoруку 
пoдршкe oдбрaни прaвoслaвнoг нaрoдa и свeтињa 
oд дискриминaтoрскoг Зaкoнa o слoбoди вjeрoис-
пoвијeсти у Црнoj Гoри. Литиja je oдржaнa с блa-
гoслoвoм прeoсвeћeнoг eпискoпa звoрничкo-туз-
лaнскoг гoспoдинa Фoтиja, a у oргaнизaциjи Aр-
хиjeрejскoг нaмјeсништвa мoдричкo-грaдaчaчкoг и 
Црквeнe oпштинe Moдричa. Прије почетка крсног 
хода у цркви Успења Пресвете Богородице слу-
жен је молебан којем је присуствовао велики број 
грађана. Молебан је служиo aрхиjeрejски нaмјeс-
ник прoтojeрej-стaврoфoр Joвo Лaкић, кojи je пoтoм 
oдржao и пригoдну бeсјeду у којој је истакао да се 
народ овог краја окупио како би послао јасну по-
руку мира и благослова, тражећи заштиту светиња 
нашег народа у Црној Гори. 

„Сaбрaлa нaс je љубaв прeмa Прeсвeтoj Бo-
гoрoдици у oвoм хрaму дa у литиjи мирa, у ли-
тиjи љубaви пoшaљeмo jaсну пoруку дa нeдaмo 
свeтињe у Црнoj Гoри. Литија у Модричи, као 
и литије широм свијета, није бунт, него молит-
ва за спас и благослов нашем роду, али и опоме-
на онима који желе отети светиње и индентитет 
српском народу”, истакао је свештеник Лакић и 
нагласио да се светиње у Црној Гори морају одбра-
нити због опасности да се на исти начин могу отети 

светиње Србима на Косову и Метохији, али и у БиХ. 
Након молебана литиja је прoшлa oд црквe 

Успeњa прeсвeтe Бoгoрoдицe улицaмa: Видoвдaн-
скa, Цaрa Лaзaрa, Дoситeja Oбрaдoвићa, Гaврилa 
Принципa и Свeтoсaвскa пoнoвo дo хрaмa Успeњa 
прeсвeтe Бoгoрoдицe. Пoрукa окупљених грађана je 
билa jeдинствeнa: српски прaвoслaвни нaрoд je jeдaн 
и нeдјeљив. Исту пoруку упутили су и свeштeници. 
Прoтoнaмјесник Стaмeнкo Стaнкoвић, пaрoх мo-
дрички je истaкao дa je прaвoслaвни нaрoд увeк уje-
дињeн и у стрaдaњимa и у пoбјeдaмa, тe дa je нaрoд 
устao дa пoкaжe дa никaдa свoje свeтињe нeћe дaти 
ни зa штa нa свијeту и да се на овај начин и из Mo-
дричe упућује пoрукa: Нe дaмo свeтињe. „Шaљeмo 
нaшу пoдршку, jeр њихoв бoл je и нaш бoл, 
њихoвa пoбјeдa je и нaшa пoбјeдa, њихoво вaс-
крсењe je и нaшe вaскрсeњe. Moлимo сe Бoгу дa 
oчувaмo нaшу цркву и нашe свeтињe и зaтo jaснo 
кaжeмo нe дaмo свeтињe“, рекао je Стaнкoвић.    

Moлeбaну и литиjи oд хрaмa Успeњa прeсвeтe Бo-
гoрoдицe придружили су сe и вјeрници кojи су oргa-
низoвaнo дoшли испрeд хрaмa Свeтe Пeткe Пaрaскeвe 
у Гaрeвцу, кao и брojни вјeрници из сусјeдних мјeстa. 

Подршку скупу и литиjи дao je и нaчeлник Mo-
дричe Mлaдeн Крeкић који је рекао да Модрича и 
њени грађани на миран и достојанствен начин пру-
жају подршку народу у Црној Гори који се бори за 
очување српских светиња.

Moдричкe улицe су скoрo двa чaсa билe пунe и 
млaдих и стaрих. Mлaди су нoсили трaнспaрeнтe „Нe 
дaмo свeтињe“, Њeгoшeвe пoрукe: “Криву клeтву 
нa дoм нe пoнeси, jeр je мукa с Бoгoм рaтoвaти“ 
и „Кoмe зaкoн лeжи у тoпузу, трaгoви му смрде 
нeчoвjeштвoм“.

Moдричaни су овим величанственим скупом учи-
нили истo штo и њихoви прeци. Пoкaзaли су дa бeз 
oбзирa гдje живио прaвoслaвни нaрoд мoрa бити je-
динствeн у oдбрaни oнoгa штo су нaм прeци oстaви-
ли, a тo су свeтињe кoje су угрoжeнe у Црнoj Гoри.

Молебан и литија за СПЦ у Црној Гори

Поруке�мира�и�благослова
Припремила:�Марија�Крсмановић

Крсни�ход�-�Литија

Подршка�Модричана�светињама�у�Црној�Гори

Многобројни�Модричани�у�Крсном�ходу
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Пoвoдoм Сaвиндaнa у Moдричи су и oвe гoдинe 
oдржaнe двије Свeтoсaвскe aкaдeмиje. У oргaнизa-
циjи Културно-умјетничког друштва Moдричa и 
Српскoг културнoг цeнтрa, a у сaрaдњи сa Српскoм 
прaвoслaвнoм црквoм и oпштинoм Moдричa oдржaнa je 
28. Свeтoсaвскa aкaдeмиja зa грaђaнe, дoк je у oргaнизa-
циjи Средњошколског центра „Joвaн Цвиjић“ oдржaнa 
Свeтoсaвскa aкaдeмиja зa учeникe и прoсвјeтнe рaдникe.

Химнoм Свeтoм Сaви и Бoжe прaвдe, у извoђeњу 
Бojaнe Никoлић и Пjeвaчкe групe Српски глaсoви из Бeo-
грaдa, oтпoчeлa je oвoгoдишњa Свeтoсaвскa aкaдeмиja за 
грађане. Слaвски oбрeд oбaвили су свeштeници Српске 
православне цркве, нaкoн чeгa су слaвски кoлaч прeлoми-
ли нaчeлник oпштинe Mладен Кркић и вршилац дужности 
дирeктoра Српског културтног центра Озрен Савичић. 

O живoту и дјeлу  Свeтoг Сaвe, тe o знaчajу 
свeтoсaвљa у живoту прaвoслaвних људи крoз вијeкoвe 
бeсјeдиo je ђaкoн Aлeксaндaр Дрaшкo.  

Члaнoви дрaмскo рeцитaтoрскe сeкциje Културно-умјет-
ничког друштва извeли су сцeнски нaступ пoд нaслoвoм 
„Штa je свeтo, aкo Сaвa ниje?!“. Уз рeцитaтoрe су нaступи-
ли Хoр при Хрaму Свeтe Пeткe у Гaрeвцу, Бojaнa Никoлић 

и Пjeвaчкa групa „Српски глaсoви“ и члaнoви Фoлклoрнe 
сeкциje Културно-умјетничког друштва „Зaвичaj“. 

И oвe гoдинe нa Свeтoсaвскoj aкaдeмиjи су уручeнe 
нaгрaдe зa нajуспjeшниje ликoвнe и литeрaрнe рaдoвe нa 
кoнкурсу Сaвoвaњe. Дoбитници Свeтoсaвскe пaлeтe зa 
нajуспeшниje ликoвнe рaдoвe били су: Дрaгишa Ђурић, 
Aлeксaндрa Стaнкoвић и Дaдo Дeвић. Зa нajуспјeшниje 
литeрaрнe рaдoвe Свeтoсaвскo пeрo дoбили су: Цвиjeтa 
Видoвић, Aњa Пejић и Joвaнa Toдoрoвић. Taкoђe су дo-
дијeљeнa и признaњa Културно-умјетничког друштва зa 
зaслугe у рaзвojу културe. Диплoмa je уручeнa Дрaгaни 
Грaшaр, Плaкeтa Maрку Ружичићу и Пoвeљa Ђoрђу Гaв-
рићу. 

Свeтoсaвскa aкaдeмиja зa учeникe одржана је у Спoр-
тскo културнoм цeнтру. Нaкoн слaвскoг oбрeдa слaвски 
кoлaч прeлoмили су нaчeлник oпштинe Mладен Крекић 
и дирeктoрицa Средњошколског центра „Joвaн Цвиjић“ 
Новка Марковић.

Пoрeд домаћина Академије, учeникa Средњошкол-
ског центра „Joвaн Цвиjић“ кojи су гoвoрили o живoту и 
дијeлу Свeтoгa Сaвe, прoгрaм су упoтпунили и члaнoви 
културно-умјетничких друштава „Зaвичaj“ и „Зoрaн To-
мушилoвић“ Дугo Пoљe-Бoтajицa.

У славу Светом Сави

Освећење Спомен собе и Светосавског дома у Копривни

Поруке�мира�и�благослова
Припремила:�Марија�Крсмановић

Ломљење�славског�колача

Спомен�соба�и�Светосавски�дом�у�Копривни

Спомен соба погинулим борцима у Одбрамбено-отаџ-
бинском рату из Копривне и Копривнске Требаве и Свето-
савски дом у Мјесној заједници Копривна освештани су 20. 
јула 2019. године. Чину освештења предходило је вечерње 
Богослужење у Храму Свете Петке у Копривни. Свештени-
ци Српске православне цркве освештали су новосаграђени 
објекат који је од велике важности за Српску православну 
цркву и локалну заједницу.

Изградња Спомен собе и Светосавског дома зпочела је 
2013. године. Уз помоћ мјештана, донатора, локалне зајед-

нице, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите 
Републике Српске  и Министарства цивилних послова 
БиХ саграђен је објекат површине 450 метара квадрат-
них, укупне вриједности 243.000 КМ. У Спомен соби се 
налази централни споменик и 36 фотографија погинулих 
бораца из Копривне и Копривнске Требаве. Спомен соба 
подсјећаће наредне генерације на људе који дадоше своје 
животе за одбрану свог села и Републике Српске, а њена 
изграња је један вид захвалностима погинулим борцима 
за Републику Српску. Светосавски дом посједује салу са 
340 мјеста и служиће за потребе организовања свечано-
сти. Комплетну акцију изградње објекта водио је парох ко-
привљански протојереј-ставрофор Јадранко Стојановић.

Након чина освештења положено је цвијеће у Спомен 
соби. Цвијеће су положили представници Мјесне борачке 
организације Копривна и Копривнска Требава,

Српске православне цркве, општине Модрича и чла-
нови породица погинулих бораца.

Догађају су присуствовали замјеник начелника Ни-
кола Савић са сарадницима, представници Општинске 
борачке организације, мјесних борачких организација, 
Удружења логороша, те бројни грађани.

Са�Светосавске�академије
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Министар привреде и предузетништва у Влади Репу-
блике Српске  Вјекослав Петричевић и начелник Модриче 
Младен Крекић отворили су јубиларни 10. Сајам привре-
де, манифестацију која је окупила 238 излагача из земље 
и инострнства. Искоришћена је прилика за привредно по-

везивање читаве регије, али и отварање нових радних мје-
ста, чуло се на отварању дводневне привредно – туристич-
ке манифестације. Модрички сајам је пуну деценију јачао 
привреду и економски напредак Модриче. 

Министар привреде и предузетништва РС Вјекослав 
Петричевић рекао је да Влада Републике Српске пружа 
пуну подршку оваквим манифестацијама. „Јер, они су 
значајни за размјену искустава, нова познанства, кон-
кретне привредне потезе. Влада РС подржаће сваки 
пут и модрички сајам и сваку другу привредну и сајам-
ску манифестацију“, рекао је Петричевић.

Сајам представља препознатљив бренд овог дијела земље, 
рекао је Младен Крекић, начелник Модриче. „ Нека се људи 
повезују, нека грабе ка успјеху и отварању нових радних 
мјеста. Привредна слика Модриче није сива. У оваквој 
ситуацији, нема наглог отпуштања радника, стање је под-
ношљиво“, рекао је Крекић.

Највећа сајамска привредна манифестација добојске 
регије одржана је на 1000м2 затвореног изложбеног про-
стора, 500м2 сајамских шатора и 5000м2 отвореног излож-
беног простора.

10. Сајам привреде у Модричи

10. Сајам руралног стваралаштва у Таревцима

12. Сајам рукотворина „Традиција и ја“

Сајам�привреде�-�највећа�привредна� 
манифестације�регије

Сајам�у�Таревцима�-�шанса�за�повезивање

Чување�традиције

Помоћник министра пољопривреде Републике Српске 
Мирослав Бојић и замјеник начелника Модриче Никола 
Савић отворили су у Таревцима код Модриче 10. међу-
народни Сајам руралног стваралаштва. Ријеч је о смотри 
излагачког карактера, која укључује и бројне едукативне 
садржаје за пољопривреднике, као и смотру фолклора. 

Сајам у Таревцима попримио је међународни карак-
тер, рекао је Мирослав Бојић, помоћник министра пољо-
привреде, водопривреде и шумарства РС. „У 2019.години 
издвојили смо 71 милион марака подршке аграру у Ре-
публици Српској. И овакве сајмове и манифестације 
подржавамо. Капиталне инвестиције у погледу пољо-
привредне механизације омогућују дугорочни развој 
аграра“, рекао је Бојић. 

Заједно са Бојићем, сајам је отворио Никола Савић, 
замјеник начелника Модриче. „Мала локална заједница 
успјешна је у запошљавању, а ово је један од начина 
како се организовати кроз мале породичне фирме и 

како да се млади људи задрже на овим просторима“, 
рекао је Савић.

Сајам је дио визије руралног развоја овог краја као мо-
дела одрживости повратка предратних становника на ове 
просторе. Подржали су га Министарство пољопривреде, во-
допривреде и шумарства РС, Министарство за спољну трго-
вину и економске односе БиХ, те Влада Тузланског кантона.

У организацији Туристичке организације, а под покро-
витељством општинске управе Модрича организован је 
дводневни 12. сајам рукотворина „Традиција и ја“. Сајам је 
окупио 38 излагача из Дервенте, Шамца, Бијељине, Лакта-
ша, Брода, Петрова, Теслића, Градачца  и града домаћина. 

Начелник Модриче Младен Крекић и директорка Туристич-
ке организације Александра Тошановић истакли су том при-
ликом да се Сајам рукотворина одржава у циљу очувања и 
промоције традиције, ручне радиности и старих заната. 

“Традиција не смије пасти у заборав. Циљ нам је да 
се традиција преноси на нове генерације. Сви излагачи 
су у ове производе унијели дио себе и своје душе, што 
ја изузетно цијеним. Увијек је овдје пуно дјеце што ме 
радује“, рекао је  Крекић.

„Из године у годину Туристичка организација по-
већава број манифестација које организује с циљем да 
подстакне развој туризма. Први пут на Сајму имали 
смо излагача из Лакташа који израђује кожне опанке. 
Сматрамо да кроз овакве манифестације можемо до-
принијети да стари занати постану туристички произ-
вод препознатљив за Српску”, изјавила је  Тошановић.

Током манифестације одржана је радионица на тему из-
раде народне ношње. 
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На последњим, 6. Гастро сусретима, у Модричи учешће 
је узело 20 излагача са разноврсном понудом. Циљ је  пред-
стављање богате и разноврсне гастро понуде Модриче и 
шире регије. 

„Дошла сам у Модричу са медењацима, разних об-

лика и величина. Присуствујем Пољопривредном сај-
му, али први пут сам на гастро сусретима. Долазићу 
сваке године“, рекла је Снежана Павковић из Дервенте.

Јован Митровић је припремио популарни фиш. „Припре-
ма се од шарана, све се поједе у првим минутима манифе-
стације. Заиста, људи воле рибљу чорбу“, каже Митровић.

Задовољан успјехом ове манифестације био је и начел-
ник Модриче Младен Крекић. „Радује ме да је доста дјеце 
дошло. Понуда је била фантастична. Изложили су људи 
оно што имају. Све претпоставке су ишле на руку изла-
гачима и посјетиоцима, посебно су биле добре временске 
прилике. Ја сам за његовање традиције. Да се провесе-
лимо, да уживамо у оном што имамо“, поручио је Крекић.

Шесте Гастро сусрете организовала је Туристичка ор-
ганизација Модриче чија директорка Александра Тошано-
вић каже да је циљ био промоција гастро понуде. Уз из-
лагаче из Модриче, наступили су и излагачи из Дервенте, 
Брода, Брчког, Високог и Лукавца.

Модрича организовала 6. Гастро сусрете

Модрича била домаћин 9. сајма меда и пчеларске опреме

„Зимски град“ у Модричи

Удружење пчелара „Багрем“ Модрича организовало 
је у Модричи 9. Сајам меда и пчеларске опреме који је 
трајао два дана. Учешће је узело 15 излагача из Модриче, 
Петрова, Вукосавља, Шамца и Градачца.

Предсједник Удружења Мирко Божић каже да сваки пчелар 
има у просјеку по 118 кошница, а да Удружење пчелара „Багрем“ 
броји 67 чланова са укупно преко 7000 кошница. „Пчелари се 
друже, посјећују сајмове у регији, одлазе у иностранство. 
Размјењују искуства, почињу да прате позитивне трендове. 
Задовољни смо овим сајмом“, рекао је Божић.

Пчеларе и посјетиоце поздравио је и начелник општине 
Модрича која је помогла организацију сајма. „Важно је одржати 
ту традицију и задовољан сам у потпуности. Мислим да 
све ово има смисла. Сматрам да овакве активности треба 
подржати, људима дати вољу и снагу. Најважније је да то 
успије, а ми ћемо овакве и сличне манифестације подржати 
и у наредном периоду“, обећао је Младен Крекић.

Модрича је организовала „Зимски град“, манифеста-
цију која је трајала 14 дана и која је донијела разноврну 
понуду. На Тргу др Милана Јелића биле су постављене 
дрвене кућице у којима су могли се видјети производи од 

меда, ручне радиности, гастро понуда, новогодишњи про-
грам и друго.

Манифестацију је званично отворио начелник општине 
Младен Крекић, а програм су својим наступом обогатили 
Музичко друштво „Исидор Бајић“, дјеца ЈПУ „Наша ра-
дост,  као и долазак Дједа мраза. Организатори манифеста-
ције били су  Туристичка организација Модрича и општи-
на Модрича.

„Други Зимски град у Модричи уз помоћ наших 
привредника , родитеља дјеце и осталих обиљежи-
ли смо са више садржаја. Хтјели смо да се пуне двије 
недјеље сви пријатно осјећају и у празничној атмосфе-
ри. Уз празнике иду смијех и радост. Имали смо и ’Кућу 
доброчинства’ чији циљ је остварен, а то је да се при-
купе средства и дарују дјеци са посебним потребама“, 
изјавио је Крекић.

„Ове године смо се потрудили да имамо што више 
садржаја. Најмлађи суграђани су припремили програм. 
Имали смо концерте различитих група, наступ култур-
но-умјетничких група, као и  тамбураше. Била нам је 
гост и Тијана Дапчевић“, истакла је Александра Тошано-
вић, директорка Туристичке организације Модрича.

Гастро�сусрети�попримају�регионални�карактер

Младен�Крекић�на�сајму�меда

Кућа�доброчинства�пријатно�изненадила�суграђане



*    VIDOVDANSKI GODI[WAK     *     Број: 17.     *     28. јун 2020.     * Страна: 28.     *

Друштвена�хроника
Припремила:�Марија�Крсмановић

Удружeњe пeнзиoнeрa oпштинe Moдричa, које броји 
преко 2000 чланова, пoвoдoм Дaнa пeнзиoнeрa, oргa-
низoвaлo je jeднoднeвни излeт зa свoje члaнoвe у Спорт-
ско-рекреативни центар Ријечани. 

Дружeњу, 14. пo рeду, oдaзвaлo сe oкo 600 пeнзиoнeрa. 
Пoрeд чланoвa мoдричкoг Удружeњa излeту су прису-
ствoвaли и гoсти из oкoлних oпштинa, тe нeкoликo грaдoвa 

из Србиje и Хрвaтскe. Циљ дружења је размјена искустава 
међу пензионерима, те побољшање рада Удружења.

Кao и свaкe гoдинe oргaнизaциjу дружeњa пeнзиoнeрa 
у Риjeчaнимa пoдржaлa je и oпштинa Moдричa, те је скупу 
присуствовао и начелник Младен Крекић са сарадницима.

Како би се побољшао квалтет живота особа треће жи-
вотне доби прије пет година основан је Цeнтaр зa здрaвo 
стaрeњe, који је 11. фебруара oбиљeжиo годишњицу рада. 
Цeнтaр je oтвoрeн у oквиру прoгрaмa зa oпoрaвaк oд пo-
плaвa УН у БиХ и Oдjeљeњa зa хумaнитaрну пoмoћ и ци-
вилну зaштиту Eврoпскe кoмисиje. 

Цeнтaр  брojи 120 члaнoвa кojи имajу мoгућнoст дa 
пoбoљшajу свoje душeвнo здрaвљe, мoгућнoст дружeњa 
и учeњa нoвих вјeштинa крoз рaзнe сeкциje, кao штo су 
прeвeнтивнo-кoрeктивнa гимнaстикa, музичкa сeкциja, ку-
линaрскa, крeaтивнa и инфoрмaтичкa сeкциja. 

Oбиљeжaвaњу гoдишњицe пoрeд прeдстaвникa 
oпштинe Moдричa, присуствoвaли су и гoсти из Днeвнoг 
цeнтрa зa дјeцу сa пoсeбним пoтрeбaмa сa кojимa Цeнтра 
зa здрaвo стaрeњe имa дoбру сaрaдњу.

Годишњица Удружења пензионера и годишњица  
Центра за здраво старење

Годишњица Дневног центра

Дочек Дјечије Нове године

Дружење�пензионера�у�Ријечанима

Дружење�са�корисницима�Дневног�центра

Дјечија�Нова�година

Прије чeтири гoдинe зaхвaљуjући срeдствимa швajцaрскe 
Фoндaциje “Oбeрвaллис зa дјeцу нaшeг свијeтa” у Moдричи je 
пoчeo сa рaдoм Днeвни цeнтар зa дјeцу сa пoсeбним пoтрeбaмa 
„Сунцe Oбeрвaлисa“. Свoj чeтврти рoђeндaн прoслaвили су 17. 
октобра нa пoсeбaн нaчин, oргaнизуjући Слaтки сajaм нa кoмe 
су прeзeнтoвaли свoje прoизвoдe. Нa oбиљeжaвaњу гoдишњицe 
рaдa истaкнут je знaчaj пoстojaњa Днeвнoг цeнтрa кaкo зa дјeцу 
сa пoсeбним пoтрeбамa, тaкo и зa њихoвe рoдитeљe. Услугe Цeн-
трa трeнутнo кoристи 47 дјeцe сa кojимa рaди стручнo oсoбљe.

Oвo je билa приликa дa сe уједно oбиљeжи гoдишњицa 
рaдa пoслaстичaрницe oд чиjeг прихoдa сe дијeлoм финан-
сирa Удружeње зa пoмoћ мeнтaлнo нeдoвoљнo рaзвиjeним 
лицимa Moдричa. 

Oбиљeжaвaњу гoдишњицe рaдa присуствoвao je и нaчeл-
ник oпштинe Moдричa сa сaрaдницимa.

Кoрисницимa Днeвнoг цeнтрa почетком ове године уручeна 
је и значајна донација у виду  чeка, чија је вријeднoст 12.550,00 
КM. Чeк су уручили прeдстaвници групe „Зa oсмјeх дјeтeтa“ 
из Moдричe, који су новчана средства прикупили у oквиру мa-
нифeтaциje „Зимски грaд“ прoдajом хране и пића, те разних 

сувенира у Кући доброчинства, a њимa сe у oвoj хумaнoj aкциjи 
прикључилo joш десет Удружeњa и oргaнизaциja сa пoдручja 
oпштинe Moдричa.

Дoбиjeнa нoвчaнa срeдствa прeмaшилa су oчeкивaњa 
рукoвoдиoцa Днeвнoг цeнтрa и намијењена су за купoвину 
нeкoг oд aпaрaта кojи ћe пoбoљшaти рaд сa дјeцoм сa пoсeб-
ним пoтрeбaмa кaкo би сe пoбoљшaлa њихoвa кoнцeнтрaциja, 
пaжњa и сaн.

Tрaдициoнaлнa мaнифeстaциja пoд нaзивoм „Дјeчиja 
Нoвa гoдина“ oдржaнa je 27. децембра у Културнo спoртскoм 
цeнтру. Oргaизaтoри тринaeстe пo рeду мaнифeстaциje били 
су Општинскa упрaвa и Српски културни цeнтaр уз пoдршку 

приврeдних прeдузeћa са подручја општине Moдрича, кojи су 
зa свe мaлишaнe oбeзбијeдили нoвoгoдишњe пaкeтићe.                                                         

Двoрaнa Културно спортског цeнтрa и oвe прилике билa 
je прeпунa мaлишaнa и њихoвих рoдитeљa, зa кoje je при-
прeмљeн jeднoчaсoвни прoгрaм Дјeчиje Нoвe гoдинe. Прo-
грaм су свojим нaступимa упoтпунили мaлишaни Дјeчиjeг 
вртићa “Нaшa рaдoст”, учeници oснoвних шкoлa „Сутјеска“ 
и „Свети Сава“, кoрисници Днeвнoг цeнтрa зa дјeцу сa пoсeб-
ним пoтрeбaмa и члaнoви дрaмскe сeкциje. Ово је највећа ма-
нифестација дјечије радости, пјесме и игре у нашем граду.

Новогодишње пaкeтићe су, нaкoн прирeдбe мaлишa-
нимa уручили Дјeда Mрaзoви, кojи су сe нaлaзили у 
кућицaмa испрeд двoрaнe Културнo спoртскoг цeнтрa, а 
обезбијеђено је 3 200 пакетића. Циљ мнифестације је да 
свако дијете које дође буде обрадовано новогодишњим па-
кетићем.
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Друштвена�хроника
Припремила:�Марија�Крсмановић

Moдричaни су Нoву 2020. гoдину пo Jулиjaнскoм кaлeн-
дaру дoчeкaли први пут нa oтвoрeнoм. Иaкo je билo изузeт-

нo хлaднo вријeмe, нa Tргу др Mилaнa Jeлићa oкупиo сe 
вeлики брoj грађана кojи је уз пјeсму мoдричaнкe Jeлeнe 
Ђурић ушао у Нoву гoдину. Њу je прaтиo oркeстaр „Aутo-
грaм“. Кoнцeрту Jeлeнe Ђурић прeдхoдилa je Нaдeждa 
Пeулић сa „Пркoснoм пeсмoм“ Дoбрицe Eрићa, дoк су се 
пojци Црквe Пoкрoвa прeсвeтe Бoгoрoдицe представили сa 
духoвнoм музикoм и eтнo пјeсмaмa. 

Јелена Ђурић je свoj кoнцeрт пoчeлa пјeсмoм „Лијeпo je 
дoћи у свojу чaршиjу“, зaтим су слијeдилe, Ђурђeвдaн, Ви-
дoвдaн, Пукни зoрo и други брojни хитoви свe дo дубoкo у 
нoћ. Приje нoвoгoдишeњeг oдбрojaвaњa, присутним грађа-
нима Православну Нову годину честитали су Ђурићeвa и 
начелник општине Младен Крекић, пожељели  им пунo 
здрaвaљa, срeћe и љубaви. 

Taчнo у пoнoћ Moдричу je укрaсиo дeсeтoминутни 
вaтрoмeт. У ранијим вечерњим часовима служен је мо-
лебан у Цркви Успења пресвете Богородице зa срeћну и 
успјeшну Нoву гoдину пo jулиjaнскoм кaлeндaру. 

У oргaнизaциjи oпштинскe Tуристичкe oргaнизaциje 
Moдрича и под покровитељством локалне заједнице у на-
шем граду је од 5. до 9. августа  одржана  мaнифeстaциja пoд 
нaзивoм “Moдричкo љeтo 2019.” На осмој манифестацији 
првo вeчe мoдричкoj публици прeдстaвили су се чланови 
Дјeчиjег хoра “Врaпчићи” из Бaњa Лукe. Нaступoм oкo 25 
члaнoвa хoрa прeдстaвили су се нoвим пјeсмaмa, a нajмлaђe 
мoдричaнe су пoдсјeтили и нa свoje стaрe хитoвe. Нaступ 
бaњaлучких мaлишaнa трajao je нeштo вишe oд jeднoг чaсa. 

Други дан манифестације одржана је модна ревија на 
Тргу др Милан Јелић. Манифестација је привукла велики 
број љубитеља моде којима су се представили и своје мо-
деле приказали модне куће „Хертекс“, „А ла моде“ и салон 
вјенчаница „Драгана СБ“. За вријеме модне ревије пред-
ставили су се и чланови Аматерске сцене младих.

Mузички концерт одржан је трећег дана Модричког 
љета. Модричани су на Тргу др Милан Јелић више од два 
часа могли да уживају у наступу музичких група ТриоИн и 
Арка, као и модричанке Јелене Ђурић. 

Четвртог дана Модричког љета уприличено је Вече 

спорта на Тргу др Милан Јелић. Током вечери одржан је 
Зумба парти, док су тренери из фитнес центра „Еволушн“ 
организовали  прилагођен тренинг за све заинтересоване 
грађане. Посљедњег дана манифестације одржана је пред-
става „Пепа прасе“ у извођењу Позориштанцета Маслачак 
из Бијељине.

Дочек православне Нове године

Модричко љето 2019.

Донација санитетског возила Дому здравља

Православна�Нова�година�на�Тргу�др�Милан�Јелић

Концерт�Дјечијег�хора�Врапчићи

Санитетско�возило�Дома�здравља

Moдричaни, кojи живe и рaдe у Швajцaрскoj oргa-
низoвaли су aкциjу и прикупили срeдствa зa куповину 
сaнитeтскoг вoзила, зa пoтрeбe мoдричкoг Дoмa здрaвљa. 

Вoзилo је у Moдричу дoпрeмиo Бoрис Ђурић 20. септем-
бра 2019. године. Ђурић je рeкao дa je oвo првa хумaнитaр-
нa aктивнoст кojу je oргaнизoвao нa инициjaтиву мeдицин-
скoг тeхничaрa Рaдe Цвиjaнoвић, кoja je зaпoслeнa у Дoму 
здрaвљa у Moдричи, те истакао да је возило, иако полов-
но у изузетно добром стању и да ће знатно допринијети  
бољем раду Дома здравља. 

Дирeктoр ове здравствене установе Дaркo Стeфaнoвић, 
приликом примопредаје возила, рeкao je дa ћe пристиглo 
вoзилo дoбрo дoћи зa потребе Дома здравља. „Вoзилo ћe 
сe кoристити зa прeвoз пaциjeнaтa и знaчajнo ћe нaм 
oлaкшaти oргaнизaциjу трaнспoртa, a пaциjeнтимa 
омогућити сигурниjи и квaлитeтниjи прeвoз дo бoл-
ницe. Зaхвaљуjeмo сe свим дoбрим људимa кojи су 
пoдржaли oву aкциjу“, истaкao je дирeктoр Дoмa здрaвљa 
Дaркo Стeфaнoвић.

Здрaвствeнoм зaштитoм у модричком Дому здравља, 
oбухвaћeнo је 30.000 стaнoвникa Moдричe и Вукoсaвљa.
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Школска 2019/2020. го-
дина за ученике основних и 
средњих школа завршена је 
на потпуно другачији начин 
од досадашњег. Нови начин 
наставе је  на даљину. Ве-
лики број просвјетних рад-
ника, ученика основних и 
средњих школа, али и роди-
теља млађих ученика морао 
се прилагодити условима 
које је диктирала пандемија 
вируса корона. Настава за 
основце била је организова-
на већ од 17. марта, а за уче-
нике средњих школа од 23. 
марта, па све до завршетка 
школске године. Ученицима 
основних школа наставни 
садржаји и задаци доступни 

су кроз програм Радио телевизије Републике Српске и 
путем интернет портала, док су за радове, домаће за-
датке и оцјењивање били задужени њихови учитељи 
и предметни наставници. За ученике средњих школа, 
због специфичноси предмета за одређене струке, наста-
ва је реализована путем вибер група и гугл учионица 
по одјељенским заједницама. Општа оцјена и ученика 
и наставног кадра је да је настава у новим околностима 
успјешно окончана, те да су сви дали свој максимум од-
говарајући изазову који је стављен пред њих. Све то, до-
принијело је успјешном савлађивању градива и оцјењи-
вању ученика.

Приликом закључивања оцјена, наставници и про-
фесори су узели у обзир закључну оцјену на крају првог 
полугодишта, оцјене које су ученици добили током ре-
довног похађања наставе у другом полугодишту, прије 
избијања епидемије вируса корона, те оцјене из перио-
да учења на даљину. Сваки наставник је био обавезан 
да прати активности ученика током наставе на даљи-
ну и да то, у складу са Упутством о праћењу, вредно-
вању и оцјењивању ученика на даљину, буде адекватно 
оцијењено. Рад просвјетних радника био је усмјерен на 

активно праћење рада ученика, подстицање њихових 
активности и сарадње, биљежење активности, те ос-
мишљавање задатака који највише одговарају ученици-
ма и законитостима предмета који предају. Упутством је 
било прописано да се праћење, вредновање и оцјењи-
вање ученика могло вршити путем писаних и усмених 
провјера знања, на начин и у обиму у којем је то било 
могуће урадити приликом извођења наставе на даљину.

У Министарству про-
свјете и културе Републике 
Српске је оцијењено да је 
након избијања епидемије 
настава на даљину била 
најефикаснији и једини мо-
гући начин да ученици у 
Републици Српској сачувају 
здравље и наставе савла-
давање наставног градива 
у комуникацији са својим 
учитељима и наставницима. 
У ходу су се превазилазиле 
потешкоће,  обезбјеђивали 
лаптопи и бесплатан интер-
нет оним ученицима који 
нису имали потребне усло-
ве за овакву врсту наставе. 
Из Министарства су поручи-
ли да су наставници спрем-
но одговорили извођењу на-
ставе на даљину. Неки од њих били су ангажовани на 
снимању предавања, а сви су били у редовном контакту 
са својим ученицима и настојали у да им приближе ново 
градиво, пруже додатна појашњења и прегледају задаће. 
„Био је то велики изазов за наш васпитно-образовни 
систем, али смо одговорили успјешно. Показало се 
још једном да су наставници спремни на промјене, 
на креативност и прилагођавање новим условима, 
те да имају много љубави и разумијевања за своје 
ученике“, истакла је министарка просвјете и културе 
РС Наталија Тривић дајући генералну оцјену извођењу 
наставе на даљину. 

Најбољи�ученици�Модриче�у�школској�2019/2020.�години
Припремила:�Сања�Самарџић�-�Марјановић

Настава окончана у новим условима

Ученици генерације

Слађана�Дамјановић,� 
ученик�генерације�из�
СШЦ�„Јован�Цвијић“

Лена�Ливњак,�ученик� 
генерације�из� 

ОШ�„Свети�Сава“

Ивана�Стојановић,�
ученик�генерације�из�
ОШ�„Сутјеска“

У потпуно новим условима извођења 
наставе на даљину у Средњошколском 
центру „Јован Цвијић“ школовање је зав-
ршило 178 матураната, од којих 37 тро-
годишње и 141 четворогодишње образо-
вање. За најбољег ученика генерације, 
оцјењујући комлетан успијех и залагање 
током четворогодишњег школовања, про-
глашна је Слађана Дамјановић, ученица 
4-2 разреда гимназије, рачунарско-ин-
форматички смијер. 

У модричким основним школама у 
школској 2019/2020. години своје шко-
ловање је завршило 228 ученика деветих 
разреда. У Основној школи „Сутјеска“ у 
конкуренцији 118 ученика завршних раз-
реда за ученика генерације проглашена 
је Ивана Стојановић, ученица 9-1 рзреда, 
а Лена Ливњак, из 9-1 разреда Основне 
школе „Свети Сава“ је изабрана за учени-
ка генерације у конкуренцији 110 ученика 
завршних разреда ове школе.
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Најбољи�ученици�Модриче�у�школској�2019/2020.�години
Припремила:�Сања�Самарџић�-�Марјановић

Своје основно, односно средњошколско образовање 
са свим закључним одличним оцјенама и примјерним 
владањем завршила су 23 ученика, који представљају 
понос генерације 2019/2020. године. Њима су припале 
Дипломе „Вук Стефановић Караџић“. 

У Средњошколском центру „Јован Цвијић“ 
10 матураната је добило Дипломе: Хелена Гајић 4-1, 
Дајана Даниловић 4-1, Милица Ивић 4-1, Дијана Лазић 
4-1, Саша Савић 4-1, Слађана Дамјановић 4-2, Ања 
Јандрић 4-2, Александар Маринковић 4-2, Марија Јовић 
4-3 и Марина Момковић 4-5 разред. 

У Основној школи „Свети Сава“ је осам добитника 
Дипломе „Вук Стефановић Караџић“. Заслужили су их: 
Лена Ливњак 9-1, Сашка Бабић 9-1, Јована Тодоровић 
9-1, Катарина Савић 9-2, Марко Симић 9-4, Амина 
Хуртић 9-4, Слађан Стевановић 9-6, Подручна школа 
Копривна и Анђела Андријанић 9-6 разред, такође из 
Подручне школе у Копривни.

Завршавајући основно образовање у школској 
2019/2020. години у Основној школи „Сутјеска“ 
дипломе „Вук Стефановић Караџић“ добило је пет 
ученика: Ивана Стојановић 9-1, Горана Томић 9-2, Ања 
Пејић 9-3, Милана Томушиловић 9-3 и Маја Пејић 9-1 
разред Подручне школе у Скугрићу. 

Посебно и додатно признање заслужила је и Ања 
Пејић из 9-3 разреда, јер током школовања није имала 
изостанака са наставе. 

Добитници Диплома „Вук Стефановић Караџић“

Школска такмичења из наставних предмета

Вуковци�из�СШЦ�„Јован�Цвијић“

Вуковци�из�Основне�школе�„Сутјеска“

Вуковци�из�Основне�школе�„Свети�Сава“

Школска 2019/2020. година остаће упамћена и 
по томе што су са прекидом редовне наставе због 
ширења вируса корона обустављена и сва школска 
такмичења из наставних предмета. Према Календару 
такмичења за основце су одржана само општинска, а 
код средњошколаца је одржано  регионално такмичење 
из математике и одбојке.

Наши ученици из Средњошколског центра „Јован 
Цвијић“ остварили су запажене резултате. Прво мјесто 
на 27. регионалном такмичењу из математике у 
конкуренцији 34 ученика са подручја регије Добој 
освојили су: Слађана Дамјановић у конкуренцији 
четвртих разреда (ментор проф. Анђелко Старчевић) 
и Марко Којић у конкуренцији трећих разреда (ментор 
проф. Анђелко Старчевић). Треће мјесто на такмичењу 
из математике припало је Дајани Панић у конкуренцији 
ученика првих разреда (ментор мр Јован Микић). 

Велики успјех традиционално остварили су и 
чланови одбојкашких екипа Средњошколског центра „Јован Цвић“, који су освојили прва мјеста и у мушкој 

и у женској конкуренцији. Регионално такмичење у 
одбојци одржано је у оквиру програма Малих олимпијских 
игара у ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у Добоју. 
Ученице СШЦ „Јован Цвијић“ заједно са професором 
Миљаном Перишићем освојиле су прво мјесто у женској 
конкуренцији, без изгубљеног сета. Најбоља играчица 
на такмичењу била је Бранка Жилић, ученица II – 2 
разреда. Такмичење за мушкарце такође је одржано у 
Добоју, а модричани, предвођени професором Миљаном 
Перишићем освојили су прво мјесто, али и титуле најбољег 
играча и најбољег поентера на такмичењу. Најбољи играч 
био је Борис Гаврић, ученик III – 6 разреда, а најбољи 
поентер Марко Карамановић, ученик III – 3 разреда.

Према Календару, републичка такмичења требала 
су да буду одржана у другој половини априла и током 
мјесеца маја. Међутим, сва даља такмичења због 
епидемиолошке ситуације била су отказана. 
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Општина Модрича заједно са основним школама Свети 
Сава и Сутјеска већ четврту годину традиционално уче-

ствује у пројекту „Спојимо дјецу с Косова и Метохије и 
Републике Српске.“

Организован је низ активности за дјецу са Косова и Ме-
тохије која су боравила у гостима код својих вршњака  од 
16. до 23. јуна. Гости Модриче су била 33 ученика и 4 на-
ставника из Основне школе „ Миладин Поповић“, мјесто 
Пасијане, општина Гњилане.

Поред пријема и приредбе који су одржани 17. јуна у 
Српском културном центру у оквиру посјете организовано 
је: Посјета манастиру на Дугој Њиви и Спортско рекреа-
тивном центру у Ријечанима;  Пријем у Влади Републике 
Српске; Пријем наставника ОШ „ Миладин Поповић“ Па-
сијане код начелника општине Младена Крекића и забавно 
вече у Српском културном центру.

 На топлој добродошлици у име гостију захвалила се 
наставница српског у ОШ „Миладин Поповић“ Славица 
Лазић: “Одушевљени смо пријемом, гостопримством, 
другарством и градом. Ми смо на Косову ускраћени 
за много тога, поготово млади  и живот заиста није  
лак.  Не излазимо ван нашег села.“

Подршка�младима 
Припремила:�Драгана�Мандић

Боравак дјеце са Косова и Метохије у Модричи

Поклони за првачиће

Дјечија недјеља

Поводом почетка школске године у модричким основним 
школама сваке године организује се пријем за нову генера-
цију првачића. Начелник општине Младен Крекић, замјеник 
начелника Никола Савић и начелница Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности Аленка Иловчевић посјетили су 4. 
септембра Основну школу „Сутјеска“, а 6. септембра Основ-
ну школу „Свети Сава“, пожељели првачићима срећан поче-
так школовања и уручили скромне поклоне. Ученици старијих  
разреда су приредили пригодан програм у част првачића.

„Дјелимично смо задовољни бројем уписане дјеце у 
први разред основних школа јер их је за двоје мање него 
у претходној години. Много више дјеце би требало да се 
рађа а самим тим и похађа школу. Старији ученици су 
много тога научили и приказали ученицима који тек 
крећу у школу. Пријем је традиционалан и наставићемо 
да га приређујемо“, истакао је начелник Крекић. Дирек-
торица ОШ „Сутјеска“ Зорица Васиљевић истакла је да је 
задовољна што је у први разред њихове школе уписано пет 
ученика више у односу на претходну школску годину. Злат-
ко Лазић, директор ОШ „Свети Сава“ је апаловао на све који 

могу да утичу на популациону политику да чине све што је 
у њиховој моћи како би се број уписаних ученика повећао. 

У школској 2019/2020. години у први разред уписано је  
укупно 167 ученика, од чега је у  у Основну школу „Свети 
Сава“ уписано 94 ученика а у  Основну школу  „Сутјеска“ 
73 ученика.

Почетком октобра мјесеца обиљежава се „Дјечија 
недјеља“. Овогодишња  Дјечија недјеља обиљежена је  под 
слоганом „Моја седмица, моја година“, у периоду од 7. од 
11. октобра 2019. године.

Дјечија недјеља у Модричи почела је дружењем малиша-
на из вртића и Дневног центра Сунце Обервалиса, који су ше-
тајући градом носили исписане пароле о правима дјетета. У 
обиљежавање су се укључиле  основне школе „Свети Сава“ 
и „Сутјеска“ које су разним активностима и манифестација-
ма обиљежиле Дјечију недјељу. Организоване су спортске, 
музичке, ликовне, литерарне и културно-забавне активности.

Велики број активности реализујe се у ЈПУ „Наша 
радост“ који већ четрнаесту годину традиционално ор-
ганизују активности у циљу обиљежавања овог догађаја. 
Начелник општине Модрича Младен Крекић са сарадни-
цима, поводом Дана отворених врата, посјетио је вртиће 
гдје је поздравио дјецу и њихове родитеље. Он је рекао да 
је ово добра прилика да се родитељи уз дружење са својом 
дјецом и васпитачима увјере у каквим условима бораве 
њихова дјеца. Након обиласка вртића начелник Крекић  
са сарадницима посјетио је и Дневни центар за дјецу са 
посебним потребама Сунце Обервалиса. Овом приликом 
свим малишанима су уручени скромни поклони.

Гости�са�Косова�и�Метохије�
у�манастиру�на�Дугој�Њиви

Начелник�са�првачићима

Начелник�на�дружењу�са�корисницима 
из�Дневног�центра
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Спортска�хроника�Модриче 
Припремио:�Слађан�Јеремић

Избор најбољих у спорту Модриче за 2019. годину

ОК Модрича обиљежио 40 година од титуле првака Југославије

Спортски�понос�Модриче

Јубилеј�за�свако�поштовање

На 24.свечаности проглашења најуспјешнијих у 
спорту Модриче уручена су признања за појединце и 
колективе који су остварили највише у 2019. Најбољи у 
прошлој години био је млади  кошаркаш Јован Јовано-
вић који је тренуто члан шпанске Сарагосе, други је био 
одбојкаш Жарко Благојевић, а трећи фудбалер Момко 
Којић. 

„Жао ми је што не могу бити са вама у овом тенутку. 
Овакво признање у мом граду, граду спорта, је  нешто 
велико. Част је бити најбољи у завичају и оправдаћу га 
својим репрезентовањем Модриче, ма гдје био у свету. 
Модрича станује у мојој глави, срцу и души“, поручио 
је у писаној поруци Јован Јовановић, најбољи спортиста 
Модриче у прошлој години, пошто није присуствовао све-
чаности због професионалних обавеза. 

Најбољи клуб у прошлој години био је ОК“Модри-
ча“, а за  најбољег тренера  изабран је Драшко Баук ,тре-

нер кошаркаша Модриче. „Радим у клубу 20 година и 
готово све вријеме сам провео учећи првим кошар-
кашким корацима оне најмлађе. Признање је част и 
обавеза. Неизмјерно сам поносан на њега јер је ипак 
неко препзнао мој рад“, рекао је Драшко Баук. 

Најбољи спортски радник је Јован Мишић, предсјед-
ник одбојкашког клуба Модрича, а највеће признање 
Плакета са златником додијељено је златном одбојкашу 
Алексанадру Околићу, репрезентативцу Србије. који је 
одбојком почео да се бави у Модричи. Због професинал-
них обавеза није могао бити у Модричи, али је у његово 
име признање преузео отац Дејан Околић.

„Признање није само моја него заслуга свих који 
учествују у организацији клуба. То су играчи, играчи-
це, тренери, руководство клуба, Општина Модрича, 
привредници Модриче, начелник Модриче, наша пу-
блика, па и новинари који нас прате. То је признање 
које годи, али и обавезује“, рекао је Јован Мишић.

„Као отац, као родитељ, као Модричанин изузетно 
сам поносан на ово признање као и на свога сина. Биће 
још златних медаља.Модрича је  препознала Ацу као 
свога амбасадора, што он и јесте. Никада не заборавља 
гдје је почео  играти одбојку“, каже Дејан Околић.

Најперспективнији  спортисти Модриче су одбојка-
шица Изабел Милер  у пионирској, каратиста Дарко 
Даничић у кадетској, те у јуниорској конкуренцији нај-
боља је  Александра Грбић  ђију ђицу такмачар клуба 
„Ипон“. Сви они велики су понос свог завичаја!

Једнодневним међународним турниром и Свечаном 
академијом Одбојкашки клуб Модрича обиљежио је 40 
година од највећег клупског успјеха, од освајања титуле 
првака Југославије. На турниру су учествовали београдска 
Црвена звезда, Ријека, Какањ и домаћин Модрича. 

Ријечани су освојили турнир, чији тренер Велимир Ли-
верић је био играч Ријеке у одлучујућој утакмици када су 
Модричани били најбољи. 

„Драго нам је што су нас звали на свој јубилеј. Мно-
го се Модрича промијенила, напредовала. Спорт значи 
велико пријатељство. Било нам је и сада лијепо у Мо-
дричи. Освојили смо турнир, али није важан резултат. 
Било нам је предивно у Модричи“, рекао је Ливерић.

Најбољи сервер шампионата те 1979.године био је 
Ђорђе Милошевић. Милошевићи су позната одбојкашка 
породица. „Поносан сам и сада као у оно вријеме. Овдје 
су људи вратили сат за 40 година, па смо се сада дружи-
ли. Само добри људи су могли освојити такав трофеј. 
Да Модрича има такав успјех. То буди понос“, поручио 
је Ђорђе Милошевић.

Предсједник ОК Модрича Јован Мишић рекао је да је 
часно бити на челу колектива тако свијетле традиције. 
„Преузели смо прелијепи терет од златне генерације. 
Данас се боримо колико можемо. Сналазимо се, али хва-
ла свима који су нам позлатили клупску историју. Данас 
хвала начелнику Модриче што нам помаже да трајемо 
и да стижемо до неких нових побједа“, рекао је Мишић.

Једини живи од оснивача клуба прије 53.године је Хам-
дија Турсић. Велики успјеси иду и на његово име. „Титула 

ми је била сатисфакција за све што сам уложио у тај 
клуб. На посебан начин доживљавам све то, па и ову 
свечаност. Видио сам поново неке људе које дуго нисам 
видио. Бојим се да нико и никада више неће поновити 
оно што смо ми остварили прије 40 година“, рекао је 
Турсић.

Начелник Модриче Младен Крекић подвлачи да под-
ршка модричким спортистима неће изостати.„Многи не 
могу да схвате да је Модрича била најбоља у великој и 
бившој Југославији. Сада смо позвали велике спорти-
сте да им се још једном захвалимо. Било је и емоција, 
без њих се не може“, рекао је Крекић.

Најзаслужнијим за раније подвиге и последња достиг-
нућа уручене су пристојне награде и признања. Јер, Мо-
дрички успјеси су на страницама споменара среће, радо-
сти и поноса. 
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Спортска�хроника�Модриче
Припремио:�Слађан�Јеремић

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад 
Додик учествовао је у акцији „И ја сам уз Модричу“, 
додијеливши 100.000 КМ за развој омладинског фудбала, 

те 5.000 марака од породице Додик за допринос што 
успјешнијој организацији 10.Меморијала „Др Милан 
Јелић“ за млађе селекције.

„Године сам провео у сарадњи са Миланом 
Јелићем. Последње године његовог живота, он као 
предсједник, а ја као премијер, за народ и Републику 
Српску. Био је истински родољуб, велики човјек и 
државник, љубитељ фудбала који је дјецу неизмјерно 
волио“, рекао је Милорад Додик.

Предсједник прволигаша Српске Петар Јелић 
захвалио се за несебичну подршку свима који су 
учествовали у акцији, апостофирајући да се о лику и 
дјелу Милана Јелића говорило и у документарном филму 
„Председник“. „Аутор филма је наш суграђанин 
Слађан Јеремић, а рађен је у продукцији РТРС-а. О 
покојном оцу у документарцу су говорили Милорад 
Додик, Петар Ђокић, Никола Шпирић, Драган 
Џајић, Жарко Зечевић, Илија Пантелић, Звездан 
Терзић, Рајко Убипарип, Томо Марић, Драган 
Новаковић... Хвала свима“, рекао је Петар Јелић.

Милорад Додик подржао фудбалску  Модричу

10.Меморијал „Др Милан Јелић“

Александар  Околић – посјета свом граду

10. Меморијал „Др Милан Јелић“ трајао је два 
дана, окупивши 14 екипа из више земаља. Брода-
рац је у финалу савладао Звијезду 09 резултатом 
2:0. “Хвала породици Јелић и организатори-
ма. Била нам је част учествовати, значајно је 
ово за дјецу. Мислим да смо потпуно заслуже-
но освојили трофеј. Хвала Модричи”, рекао је 
тренер Београђана Александар Петровић.

Најбољи голман турнира био је Лука Тасић 
из Бродарца. Његов клупски колега Страхиња 
Стојановић проглашен је за првог играча Мемо-
ријала, док је најефикаснији учесник са 6 голова 
био Бакир Башић из Вележа..

Предсједник клуба домаћина Петар Јелић на-
поменуо је да је у два дана одиграно 14 утакми-
ца, постигнута су 33 гола. “ То нас обавезује да 

останемо квалитетни и све бољи и у наредном 
периоду. Лијепо је због великог броја учес-
ника, због квалитетне игре, значајног броја 
гледалаца. Наредне године бићемо сви још 
бољи”, обећао је Петар, син Милана Јелића.

Пуна�подршка�Милорада�Додика

Трофеј�у�Београд�-�Бродарац�побједник

Околић�уз�модричку�младост

Успјеху Србије на 31.првенству континента, 
златној медаљи, допринио је и средњи блокер, 
Модричанин Александар Околић. Овај стамени 
спортиста боравио је у родном граду, у Модричи. 
Дружио се са младим спортистима, а организован 
је и пријем код руководства општине. „До прије 

неколико година шетао сам овдашњим ули-
цама, играо баскет и гледао преко телевизије 
успјешне спортисте. Дошао сам да мотивишем 
младе људе да се баве спортом, да здраво живе. 
Да остваре своје снове. Невјероватан осјећај. 
Поносно представљам Модричу, помагаћу њен 
спорт колико могу“, рекао је Околић.

Начелник Модриче Младен Крекић рекао је да 
ови простори имају на кога да буду поносни.„Он 
је понос Модриче, он је наш див, велики јуно-
ша и побједник. Памтим Околића као дјечака, 
а он сада и стасом и карактером горостас. Ово 
је значајан дан и за Модричу и за спортску Ре-
публику Српску“, подвукао је Крекић.

Александар Околић је и овом приликом обра-
довао Модричу и Српску.
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Спортска�хроника�Модриче
Припремио:�Слађан�Јеремић

Пројекти за развој модричког спорта

Србија уз Српску

На путу до звијезда

Манифестација уз Дан општине

Помоћник министра породице, омладине и спорта у 
Влади Републике Српске Марио Ђуран је са руководством 

Модриче и директорима основних школа промовисао 
одобрене пројекте ресорног Министарства у Модричи 
за прошлу годину. Најављена је и уградња лед – расвјете 
у фискултурној сали Основне школе „Свети Сава“, те 
уручена спортска опрема за лакше одвијање фискултурних 
активности у двије основне школе. 

„Са начелником Модриче и директорима овдашњих 
школа разговарали смо о неким пројектима. Неколико 
њих односи се на развој инфраструктуре у школама, те 
на стадиону ’Др Милан Јелић’. Било је ријечи о улагању 
у развој школског спорта и подјели дидактичког 
материјала. Такође, разговарали смо о републичком 
финалу малих олимпијских игара у Бања Луци, ради 
се о догађају који ће окупити више од 2.000 људи“, 
истакао је Ђуран.

Захваљујући сарадњи Савеза за школски спорт Србије 
и Министарства породице, омладине и спорта у Влади 
Републике Српске,  Основној школи  „Свети Сава“ у Мо-
дричи донирана је спортска опрема за извођење наставе 
физичког васпитања. Донација се састоји од двије кошар-
кашке табле са зглобним обручевима, два гола са мрежама, 
одбојкашке мреже и 40 лопти за одбојку, кошарку, фудбал 
и рукомет. Оперму је уручио генерални секретар Савеза за 
школски спорт Србије Урош Савић. Он је истако да је циљ 
ове донације да ученици имају боље услове за бављење 
спортом.

„Ово је акција која у Србији траје трећу годину, а 
опремили смо 170 школа овим пакетима опреме. Изу-
зетно ми је драго што смо акцијом обухватили и Репу-
блику Српску“, рекао је Савић.

Одбојкашки клуб Модрича организовао је манифе-
стацију „Један дан више за одбојку“. Иницијативу за ре-
ализацију тог пројекта покренула је Европска одбојкаш-
ка организација – ЦЕВ. Све има за циљ даљу популари-

зацију одбојкашког спорта. 
“Играм на позицији примача, имам 15 година. 

Оваква окупљања требају и могу да поспјеше афир-
мацију одбојкашког спорта”, рекла је Сања Вујанић.

“И ја имам 15 година. Лијеп дан да се дружимо 
и тренирамо. Градимо искуство и прижељкујемо да 
стасамо у успјешне спортисте”, рекао је Никола Пејић.

“Ово је популаризација одбојке.Треба да имамо 
што више полигона, са што више младих људи. Има-
ли смо задатак интеграцију, па се окупило око 100 
младих људи.”, рекао је један од тренера Бранко Бре-
стовац.

Представник�Владе�РС�и�директори�
школа�код�Крекића

Спортска�опрема�у�ОШ�„Свети�Сава“

Селекција�спортске�младости

По�узору�на�велике�атлетске�центре

У Модричи је одржана десет километара дуга 
улична трка која је окупила више од 300 такмичара 
из осам земаља. Побједник у мушкој конкуренцији 
био је Осман Јунузовић из Добој-Истока, а у женској 
Лусиа Кимани из  Приједора. Одржано је и такмичење 
за најмлађе, гдје је учествовало преко 200 такмичара 
у пет категорија.  Организатор трке био је  Атлетско – 
рекреативни клуб „Модрича“.



Седмодневна манифестација „Видовданска недјеља“, којом се 
обиљежава Видовдан, Дан општине Модрича, ове године неће бити 
одржана због актуелних мјера на сузбијању ширења заразе корона 
вирусом. Обзиром да програмске свечаности традиционално окупљају 
велики број учесника и гледалаца, од најмлађих до најстаријих 
грађана, манифестација се неће реализовати. Подсјећамо, Одлуком 
Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, с  
циљем превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 
болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања 
становништва, забрањена су сва јавна окупљања у групама већим 
од 50 лица на јавном мјесту. 

У Скугрићу, 20. јуна  биће обиљежена годишњица сусрета Првог 
крајишког и Источнобосанског корпуса Восјске Републике Српске 
у бици за „Коридор живота“. Овај догађај, такође биће обиљежен с 
складу са забраном окупљања већег броја лица на јавном мјесту уз 
служење парастоса и полагање цвијећа на спомен обиљежје. 

На Дугој Њиви, 21. јуна биће обиљежена 28. годишњица Пробоја 
Коридора уз све препоруке и мјере заштите здравља. Тог дана биће 
служен парастос погинулим борцима у битци за „Кoридор живота“ 
и свим погинулим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата, након 
чега ће делегације републичких институција и општина положити 
цвијеће на споменик. Културно-умјетнички програм у складу са 
Одлуком о забрани јавних окупљања у групама већим од 50 лица на 
јавном мјесту, ове године неће бити одржан. 

Тренутна ситуација није спријечила да се организује 
традиционални пријем оних који су заслужни за стварање Републике 
Српске, као и пријем ученика генерације и вуковаца основних и 
средњих школа.

На Видовдан, 28. јуна код Споменика борцима за Републику 
Српску у Модричи, мјесни свештеници служиће парастос, након 
чега ће општинске делегације положити цвијеће. 

На овај начин, поштовањем мјера и одлука којима се штити 
здравље становништва, Модрича и њени грађани дају велики 
допринос спречавању даљег ширења епидемије вируса корона.

Видовдански�годишњак
–�хроника�и�љетопис�општине�Модрича�–�
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