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У протекле двије године амбасадори Норвешке, Јапа-
на, Кине и Чешке посјетили су Модричу. Том приликом 
су са руководством ове општине, али и привредници-
ма разговарали о достигнутом степену развоја и даљем 
унапређењу укупних прилика на овим просторима.

Амбасадор Краљевине Норвешке Олав Реинертсен 
боравио је у радној посјети Модрча два пута. Своју 
другу, тродневну посјету Модричи искористио је за 
упознавање са производним капацитетима и послов-
ним могућностима, те извозно орјентисаним дометима  
неколико колектива. Норвешки амбасадор је показао 
посебно интересовање за потенцијално земљиште и 
адекватне локације које би привукли норвешке инве-
ститоре. Том приликом, фокусирао се на могућност по-
стављања вјетрењача за производњу електричне енер-
гије, те соларне панеле, односно могуће алтернативне 
изворе обновљивих енергија. Норвешки дипломата је 
посјетио и Средњошколски центар „Јован Цвијић“, те 
неформално разговарао са ученицима ове школе. Томе 
је претходила реализација пројекта „Бољом управом 
до бржег економског раста”. Појашњена ради,  Модри-
ча је једна од општина која је учествовала у помену-
том пројекту. Исти је финансијски подржан од Владе 
Краљевине Норвешке, а имплементиран од стране 
Развојног програма Уједињених нација у БиХ. Тако је 
реализован пројекат „Адаптација Мултифункционал-
не сале у Модричи“. Укупна вриједност радова износи 
217,968.74 КМ (без ПДВ-а), од чега је Општина Модри-
ча обезбиједила 70.000 КМ, а 147.987,74 Влада Краљеви-
не Норвешке. Амбасадор је био задовољан реализова-
ним, изразивши наду да ће и то допринијети рјешавању 
питања „одлива мозгова“. Одлазећи из Модриче Олав 
Реинертсен је обећао да ће његов трећи долазак значити 
и довођење норвешких инвеститора, како би се упозна-
ли са овдашњим приликама.

Долазак у Модричу амбасадора Јапана у БиХ, Мако-
та Ита, био је прилика да се високи званичник јапанске 
Владе увјери у достигнути степен здравствене заштите 
становништва. Наиме, Влада Јапана је модричком Дому 
здравља донирала санитетско возило, ултразвучни апа-
рат, спирометар и два дефрибилатора, укупне вриједно-
сти 72.700 евра. Амбасадор Ито изразио је задовољство 
што је донирана опрема допринијела побољшању квали-
тета пружања здравствених услуга грађанима, те истакао 
да ће се и у будућем периоду наставити пружање подршке 

општинама у БиХ и Републици Српској, с циљем побољ-
шања социјално-економских услова. Грађани Модриче 
памте и друге видове помоћи и подршке пријатељске 
земље која траје још од 1996. године, а модричком Дому 
здравља стигла је значајна медицинска опрема у два нав-
рата. Поред тога, Влада Јапана је финансирала изградњу 
новог моста на ријеци Босни, па је тај „Јапански мост“ у 
саобраћај пуштен 12. марта 2007.године.

Модричу је посјетио и амбасадор Народне Репу-
блике Кине у БиХ Ји Пинг који је са руководством 
Модриче разговарао о изградњи aуто  пута  Вукосавље 
– Рача и бенефитима које ће модрички крај имати 
реализацијом овог значајној пројекта. Дипломата из 
најмногољудније земље свијета и руководство Мо-
дриче разговарали су и о могућој сарадњи у области 
пољопривреде између Народне Републике Кине и Ре-
публике Српске, односно БиХ. Било је ријечи и о роб-
ној  размјени, те инвестицијама које је Кина улагала 
и улаже у нашу земљу, а болница у Добоју један је од 
свијетлих примјера. Амбасадор Ји Пинг је нагласио 
да постоји велики потенцијал за успостављање пољо-
привредне сарадње, увјеривши се у богате природне 
ресурсе и добар географски положај модричког краја.

У радној посјети општини Модрича боравила је и 
амбасадорка Републике Чешке у БиХ Ивана Хлавсо-
ва. Повод за посјету била је реализација заједничког 
пројекта амбасаде Чешке и општине Модрича “Малим 
корацима ка здравијој планети”. У оквиру пројекта на-
бављена је пећ на пелет за ЈПУ ”Наша радост”. Вријед-
ност пројекта је 39.565,35 КМ, од чега је Чешка амба-
сада донирала 27.600 КМ, а преостали износ 11.965, 
35 марака обезбијеђен је из буџета општине Модрича. 
Након састанка делагација је посјетила ЈПУ ” Наша ра-
дост”, те обишла котловницу гдје је постављена нова 
пећ на пелет, која се користи од почетка грејне сезоне. 
Иначе, ово је четврти пројекат Амбасаде Чешке који 
се имплементира на подручју ове локалне заједнице и 
веома је значајан са аспекта заштите животне среди-
не. Амбасадорка Хлавсова подвукла је да је сарадња 
са општином Модрича на изузетно високом нивоу, не 
скривајући задовољство да се заједничким улагањима 
побољшао квалитет ваздуха у Модричи. Том прили-
ком истакла је да је БиХ једна од шест земаља  које су у 
погледу развоја приоритет за њену земљу, Чешку.
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Заједничким залагањем Кабинета начелника општине 
и стручних служби у протекле двије године реализован је 
низ активности које су за циљ имале изградњу Модриче 
као повољне средине за живот, рад и улагања. Врата ове 
локалне заједнице широм су отворена и за контакте са 
представницима дијаспоре, иностраним инвеститорима, 
страним амбасадама и бројним организацијама. Такође, 
посебна пажња посвећена је едукацијама и остваривању 
контаката у Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

Међу првим активностима било је доношење Стра-
тешког плана сарадње са дијаспором, који је једноглас-
но усвојен од стране одборника Скупштине општине 
Модрича. Тиме је учињен први корак у настојању да се 
постигне боља повезаност и сарадња са модричанима у 
дијаспори посебно у областима: привреде, науке, техно-
логије, културе, школства, спорта и хуманитарног  рада.

Оснивањем Канцеларије за дијаспору при општин-
ској управи активније се почело радити на оствари-
вању контаката, организовању састанака и дружења на 
којима се пружају информације о локалној заједници 
и врши размјена искустава. Такође, дата је подршка за 
оснивање удружења модричана у Швајцарској, Белгији, 
Холандији, Словенији, Аустрији и Њемачкој. Остваре-
но је више од 400 контаката кроз које су прикупљене 
информације о потребама представника дијаспоре када 
дођу у Модричу, као и о проблемима са којим се суоча-
вају. Евидентирају се и њихови приједлози и сугестије 
на тему побољшања рада саме локалне самоуправе, те 
се користе као смјернице у даљем раду. Један од циље-
ва је свакако и стварање претпоставки да се модричани 
из дијаспоре опредијеле да дио свог капитала инвести-
рају у бизнис у Модричи. У том правцу са Фондацијом 
„Мозаик“ формиран је фонд у износу од 80.000 КМ на-
мијењених за стимулацију инвеститора из дијаспоре да 
покрену бизнис и отворе нова радна мјеста у Модричи. 

Крајем 2022.године вођени су разговори са УСАИД 
који би у наредном периоду требао склопити уговоре са 
локалним заједницама везано за суфинансирање бизни-
са лица из дијаспоре на подручју БиХ, а све у циљу отва-
рања нових радних мјеста, повећања извоза, али и јачег 
повезивања матице и дијаспоре. Општина Модрича се 
активно укључила у наведени пројекат како би испуни-
ла потребне критеријуме, те се у првој половини 2023. 
године очекује отварање позива и учешће општине Мо-
дрича у наведеном пројекту.

Начелник Јовица Радуловић са сарадницима, среди-
ном маја 2022. године, на Самиту пословне дијаспоре у 
Цириху у Швајцарској представио је привредне потен-
цијале Модриче. Уједно, остварени су контакти са мо-
гућим инвеститорима и размијењена су искуства. Дио 
остварених контаката био је усмјерен на настојање да се 

домаћи привредници својим производима и услугама 
прошире на тржиште изван Републике Српске и Босне 
и Херцеговине

У прошлој години општина Модрича је учествова-
ла и на Форуму „Сарајево бизнис“, чији је циљ повези-
вање инвеститора, институција и бизнисмена из ције-
лог свијета са привредницима и власницима пројеката 
из земаља Балкана. Општина Модрича је на Форуму 
представила 10 пројеката укупне вриједности више од 
10 милиона евра. 

У организацији општинске управе током 2021. и 
2022. године одржан је низ едукација, како би стручни 
сарадници били упознати са актуелним позивима и ме-
тодама аплицирања на исте. Такође, организовано је и 
више посјета и учешћа на конференцијама и сајмови-
ма, а Модрича је била и домаћин Међународног сајма 
привреде „Модрича 2022“, на  којем се представило 240 
излагача из Републике Српске, Босне и Херцеговине и 
Србије. Општина Модрича била је домаћин и традици-
оналних Гастро сусрета, који се одржавају у организа-
цији Туристичке организације Модрича, као и Прољет-
ног сајма кластера добојске регије „Пољокласт“.  

Почетком 2022. године одржана је и Конференција 
„Привреда у фокусу“ у организацији општинске управе и 
Развојне агенције Модрича. У раду конференције, поред 
домаћина, учествовали су представници републичког Ми-
нистарства привреде и предузетништва, Развојне агенције 
Српске, Привредене коморе и Представништва Републике 
Српске У Аустрији. У септембру 2022. године Модрича је 
била домаћин „Пете конференције предузетништва жена 
у Републици Српској“, коју је организовала Привредна 
комора Републике Српске уз финансијску подршку Раз-
војне агенције „ЕДА“ из Бања Луке. У раду конференције 
учествовао је министар привреде и предузетништва Вје-
кослав Петричевић и начелник општине Модрича Јовица 
Радуловић са сарадницима. 

Све наведене, али и бројне друге активности које се 
проводе у свакодневном раду представника локалне 
управе доказ су изградње општине Модрича као отво-
рене средине за сарадњу, инвестирање и реализацију 
заједничких пројеката са циљем даљег просперитета. У 
том правцу израђена је и од стране одборника Скупшти-
не општине Модрича  усвојена „Ревидирана стратегија 
развоја општине Модрича за период 2023-2026. година“. 
У Ревидираној стратегији дефинисане су нове потребе и 
приоритети јединице локалне самоуправе, те извршено 
њено усклађивање са Агендом 2030 и циљевима одржи-
вог развоја за будућност. 
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У протекле двије године у инфраструктуру на подручју 
општине Модрича уложено је више од 8,7 милиона марака. Ре-
ализовани су бројни пројекти асфалтирања и санације путе-
ва, чишћења канала и водотокова, а посебна пажња посвећена 
је школским објектима и друштвеним домовима у складу са 
програмима капиталних улагања. 

Највише, 21 пројекат реализован је у МЗ Модрича 1. По-
ред изградње затвореног базена и улагања у адаптацију зграде 
инспектората, извршени су изградња и уређење паркинга иза 
Српског културног центра, паркинга на Тргу Јована Рашко-
вића и код ОШ „Сутјеска“. Такође, асфалтиране су улице Змај 
Јове Јовановића, Карађорђева и Петра Кочића, те дијелови 
улица Хамбуршка, Шамачка, Светосавска и Живојина Ми-
шића. Изграђени су тротоари у улицама Хајдук Вељка и Мак-
сима Горког, те урађено уређење стаза на Градском гробљу. 
У Спортској дворани је постављена лед расвјета и извршено 
је ограђивање спортског игралишта иза Културно спортског 
центра. Изграђене су и уливне грађевине у Козарачкој и Хи-
ландарској улици, извршена санација вртића и постављена 
јавна чесма у парку. 

У Скугрићу је реализовано 12 пројеката међу којима су: 
чишћење дијела латералног канала, корита ријеке Орахова, 
изградња плочастог пропуста у Орахови и уређење канала ис-
пред Основне школе. Извршена је санација артешког бунара, 
адаптација Друштвеног дома и санација дома у Ждребану. У 
спортској сали постављена је подна подлога и асфалтирана су 
два крака Саиловић пута, те Божића пут и Грабици. 

У МЗ Модрича 3 асфалтирани су два крака Берлинске 
улице, Пионирска, Омладинкса и Улица Јанка Веселиновића. 
Укупна вриједност ових радова је 408.028 КМ. 

Један од најзначајнијих пројеката у 2021. и 2022. години 
била је комплетна санација и адаптација објекта девотораз-
редне школе у Врањаку. Пројекат је реализован заједничким 
учешћем Фондације „Обервалис – за дјецу нашег свијета“ из 
Швајцарске, мјештана Врањака, радника запослених у ино-
странству, Владе Републике Српске и општине Модрича. 
Вриједност радова је била око 500.000 КМ. Поред овог пројек-
та, у МЗ Врањак 1 извршено je чишћење дијела корита ријеке 
Босне, изградња платоа, пресвлачење пута и изградња пот-
порног зида код цркве. 

У МЗ Модрича 2 уложено је 305.870 КМ у изградњу дје-
чијег игралишта, изградњу канализационе мреже у Улици 
Народних хероја, уређење простора у близини моста на рије-
ци Босни, те у асфалтирање дијелова улица: Хасана Кикића, 
Новосадска, Церска, Ђуре Ђаковића, 22. децембра, Фадила 
Душиновића, Ристе Микичића и Жељезничка, изградњу пар-
кинга иза ОШ „Свети Сава“ и Градске апотеке, као и уређење 
Улице Николе Пашића.   

Асфалтирања су извршена и у МЗ Модрича 4 у улицама: 

Арсенија Чарнојевића, Царице Милице и Бањалучка, измјеш-
тање дијела канализационе мреже и уступање земљишта за 
потребе стадиона. 

У Дугом Пољу је започета изградња темеља за девето-
разредну основну школу, адаптирана је зграда Мјесне зајед-
нице, очишћено корито ријеке Љубиоче и Ђурића потока, 
постављена расвјета на гробљу Пепиште и асфалтирани То-
мушиловића и Видаковића пут. 

У МЗ Модрича 5 ријешен је проблем пружног прелаза, 
адаптиран објекат Мјесне заједнице и извршена изградња 
плочастих пропуста. Асфалтиране су улице Шумадијска и 
Светог Николе, као и дио Улице Василија Острошког.

За реализацију пројеката у МЗ Крчевљани уложено је 
95.500 КМ на име санације пута за Дугу Њиву, набавке контеј-
нера, изградње цјевастих пропуста и артешког бунара. 

У Копривни су асфалтирани Деспотовића, Савановића и 
Кнежевића пут, изграђен потпорни зид у кориту Велике Рије-
ке, те извршено чишћење потока Бргула и потока код старе 
цркве и Мале и Велике Ријеке. 

Потпорни зид у кориту Велике Ријеке изграђен је и  у Ко-
привнској Требави, гдје је такође урађена и замјена крова на 
објекту школе. 

У Милошевцу су средства уложена у изградњу сеоског 
водовода, санацију Друштвеног дома и изградњу стаза на 
мјесном гробљу, а у МЗ Таревци у изградњу потпорног зида 
на стадиону, асфалтирање локалног пута код Горње џамије и 
пута Шибови. У Чардаку је асфалтиран пут Куљани.

У МЗ Добриња у инфраструктуру је уложено 73.000 КМ у 
адаптацију објекта Мјесне заједнице, асфалтирање дијелова 
улица VI и VII и у чишћење канала. Чишћење канала изврше-
но је и у Толиси, гдје је такође асфалтиран плато испред Бање 
и уложена средства за суфинансирање Бање. У МЗ Врањак је 
извршена замјена крова на објекту Мјесне заједнице очишћен 
поток Ријека и постављена ограда на гробљу Амбариште. У Бо-
ровом Пољу је насут пут према Филомени, у Горњим Кладарима 
извршени су радови на Друштвеном дому, а у Бабешници је по-
стављена надстрешница на мјесном гробљу. У МЗ Ботајица из-
вршено је крпљење ударних рупа на локалним саобраћајницама, 
а у Ријечанима су уложена средства у изградњу уличне расвјете. 
У Малом Ждраловцу у МЗ Доњи Кладари извршено је асфалти-
рање улице за шта је обезбијеђено око 75.000 КМ. 

Наведени пројекти санације друштвених домова у Модри-
чи 5, Дугом Пољу, Милошевцу и Скугрићу, као и изградња 
потпорног зида у Таревцима реализовани су у оквиру пројек-
та „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“, који се у општини 
Модрича проводи у сарадњи са Развојним програмом Ује-
дињених нација (УНДП). Укупна вриједност реализованих 
пројеката у пет мјесних заједница у 2022. години била је бли-
зу 200.000 КМ, од којих је 116.000 обезбијеђено из пројекта, а 
преостали дио је издвојен из општинског буџета.  



*   RAZVOJ MODRI^E од јануара 2021. до јануара 2023. године     *     Страна: 11.     *

На понос свих грађана Модриче за само годину 
дана изграђен је и опремљен објекат савременог за-
твореног базена. Радови на изградњи започети су у 
јуну 2021. године, а завршени у јуну 2022. Након опре-
мања објекта и прибављања неопходних дозвола за 
рад ЈП „Градски базен“ Модрича, отворио је врата за 
све посјетиоце 19. јануара 2023. године са радним вре-
меном сваким даном од 7 до 22 часа. 

Амбициозни планови да се изградња заврши за 
12 мјесеци били су праћени посљедицама пандемије 
вируса корона, све тежом економском ситуацијом 
у региону и свијету, те енормним поскупљењем 
грађевинског материјала на тржишту. На моменте 
је дјеловало да је изградња овако захтјевног објекта 
посебне намјене за једну календарску годину готово 
немогућа. Међутим, велики ентузијазам општин-
ске управе као инвеститора, затим извођача радова 
и појединаца укључених у овај пројекат, надмаши-
ли су све препреке. Немјерљива је била и подршка 
Фондације „Обервалис - за дјецу нашег свијета“ 
из Швајцарске. Поред учешћа у изналажењу идеј-
ног рјешења и моралне подршке, упутили су и фи-
нансијску подршку у износу од 287.000 евра и тако 
подржали Модричу и њене грађане у петом по реду 
веома значајном пројекту за локалну заједницу. У 
изградњу базена, након свих завршених радова  уло-
жено је укупно 1,85 милиона евра без ПДВ-а.

Градски базен је двоспратни објекат, чија је ос-
нова 40,2 пута 35,3 метара. У његовој изградњи 
примјењена су атрактивна архитектонска рјешења 
уз савремени дизајн простора. Сам базен је дубине 
један и два метра, а површине 25 пута 15,5 м и нала-
зи се у приземљу, гдје су смјештене свлачионице, ту-
шеви, тоалети, угоститељски објекат и лифт за лица 
са умањеним тјелесним способностима, како би 
могли да користе садржаје доступне на спрату. Ба-
зен је провизорно подијељен у двије цјелине. Први 
дио  базена је дубине један метар и опремљен је рам-
пом  и  оградом. Овај дио је предвиђен  за  улазак  и  
излазак  дјеце, особа  са  посебним  потребама, не-
пливача  и  особа  са  инвалидитетом.  Простор  око  
базена  је  у  потпуности  подређен  функционисању 
пливачког дијела, а омогућено је лако постављање 
и уклањање мобилијара уз базен.  У сваком тренут-
ку вода у базену се загријава између 29 и 31 степен 
Целзијуса, те се контролише њена исправност. Базен 

располаже капацитетом за 120 особа, а за безбијед-
ност пливача задужено је пет професионалних спа-
силаца распоређених у смјенама. 

У модерном спа центру на спрату налазе се: хи-
дромасажна када, тепидаријум, турско купатило, 
финска сауна и инфрацрвена сауна. Такође, на спра-
ту је и угоститељски објекат са билијаром и понудом 
хладних и топлих напитака, сендвича и колача. 

Објекат Градског базена за кратко вријеме постао 
је препознатљиво мјесто за одмор, опуштање и ре-
креацију не само грађана Модриче, него и околних 
мјеста. Са својим пратећим садржајима значајно је 
употпунио угоститељску  и  спортско – рекреатив-
ну, те туристичку  понуду  овог краја. Обзиром  на    
разноврсност  понуде,  може  се    рећи  да  модрички 
базен успјешно парира или предњачи испред  оста-
лих  затворених    базена  у  ширем  региону,  јер  је  
ово  једини  базен  који  у  склопу  пливачког  базена  
има  и  базен  за  дјецу  са  посебним  потребама,  те  
укључене  бројне друге садржаје који су намијењени 
искључиво релаксацији разлитичих категорија  по-
сјетилаца.

У ЈП „Градски базен“ Модрича запослен је укуп-
но 21 радник. Поред спасилаца, објекат има менаџе-
ра, административне раднике, раднике задужене за 
машинско одржавање, угоститеље и раднике заду-
жене за хигијену простора.   
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Током 2021. и 2022. године активно је рађено на 
унапређењу пословног амбијента и стварања повољ-
ног окружења за нова инвестирања. Поред доношења 
нормативних аката, којима се регулишу подстицаји 
у области привреде и предузетништва, те  оснивања  
Привредног  савјета, вођене су и друге активности, 
које су прије свега биле усмјерене на изналажење 
стратешких партнера и њихове подршке за реализа-
цију значајних пројеката за локалну заједницу. Сви 
реализовани пројекти су били усмјерени на подрш-
ку унапређењу пословања локалних привредника и 
предузетника, унапређење квалитета живота грађа-
на кроз оснаживање локалног нивоа власти, услуга и 
инфраструктуре, те јачања демократске одговорно-
сти и социјалне укључености. 

Како би се дошло до опоравка и даљег развоја 
привреде општина Модрича израдила је Правилник 
о условима и начину остваривања новчаних подсти-
цаја за подршку сектору малих и средњих предузећа 
и предузетника.

С тим у вези, крајем 2021. године, новчана средства 
су одобрена за 12 привредника и предузетника који 
су најбоље оцијењени након проведеног Јавног по-
зива пословним субјектима са подручја ове локалне 
заједнице, а у циљу ублажавања економских посље-
дица проузрокованик корона вирусом. За 12 најбоље 
оцијењених апликаната обезбијеђено је 106.027 мара-
ка од стране UNDP и општинске управе. Она су утро-
шена за набавку машина и опреме, након чега је запо-
слење добило 25 лица. У истом периоду, захваљујући 
сарадњи UNDP и општине Модрича, реализовано је 
више пројеката укупне вриједности 550.000 КМ, од 
чега је општина Модрича обезбиједила 200.000.

И у 2022. години настављено је са том праксом, 
па су потписани уговори са 27 привредника и пре-
дузетника. Све ово имало је за циљ унапређење про-
изводње, односно покретачку снагу новооснованим 
предузећима у покретању бизниса. Додијељено је 
100.000 КМ општинских средстава, што је за резултат 
имало запошљавањe додатних двадесетак људи.

Прилику за развој предузетништва у Модричи 
добиле су и маргинализоване жене са подручја ове 
локалне заједнице. Наиме, у циљу подршке женском 
предузетништву, Одјељење за привреду и друштве-
не дјелатности припремило је пројекат „Унапређење 
маргинализованих група жена у Модричи“. У 2021. 
завршена је имплементација пројекта који је финан-
сиран из Фонда за развој бизниса маргинализованих 

група жена, укупне вриједности 50.000 КМ по ком 
је за пет жена из наведене категорије одобрено по 
10.000 КМ за оснивање властитог бизниса. Учешће 
општине је износило 25.000 КМ.

 Укупан буџет за финансирање у 2022.  износио је 
60.000 КМ, од чега су општина Модрича и донатор 
обезбиједили по 30.000 марака. Модрича је једна од 
ријетких локалних заједница која већ по други пут 
учествује у пројекту оснаживања маргинализованих 
група. Претходни пројекат је постигао добре резул-
тате и вјерује се да је то утицало на поновни избор 
и повјерење Програма USAID/INSPIRE.  Овим се по-
тврђује да је  Општина Модрича посвећена побољ-
шању положаја маргинализованих група жена. 

Општина Модрича и USAID/INSPIRE ће у наред-
ном периоду заједно радити на додјели финансијских 
средстава Start up бизнисима маргинализованих гру-
па жена, али и на јачању компоненте предузетништва 
у овој општини. 

У току 2022.године је ревидирана Стратегија развоја 
општине Модрича за период 2017-2026. године, који 
је усклађен са Циљевима одрживог развоја и Агендом 
2030. што би требало утицати на отварање нових пози-
ција и сарадње са међународним организацијама и до-
наторима. Активности су усмјерене и на остваривање 
боље сарадње са републичким и БиХ институцијама у 
реализацији виталних пројеката у привреди, као и на 
чвршћу сарадњу са модричанима који живе и раде у 
иностранству кроз улагања, али и пласирање инфор-
мација и контаката страним инвеститорима. Управо у 
настојањима да Модрича постане примамљива среди-
на за инвестирање и започињање бизниса студиозно су 
обављене бројне анализе, усклађивање стратешких до-
кумената, и уведен низ нових рјешења кроз која је ова 
општина добила бољу позицију на инвестиционим ма-
пама  Републике Српске, Босне и Херцеговине и Европе. 

У 2022. години општина Модрича је приступила Плат-
форми општина и градова Савјета Европе, путем које је 
учестовала у различитим међународним пројектима.
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У изазовним временима опстати у пољопривреди није 
лако, али општина Модрича редовно подржава све оне који 
се баве пољопривредом и од ње живе. Година 2021. била је 
тешка, али је начелник Модриче испунио дато обећање да 
ће се брига о људима из ове области и њиховим газдин-
ствима сваке године настављати, уз жељу да се висина под-
стицаја стално повећава.

Тако је већ у 2021. години исплаћен подстицај у износу 
од 120.000 КМ за 2020. годину, а за 2021. годину 150.000 
КМ. На основу расписаног Јавног позива за остваривање 
права на општински подстицај за пољопривредну произ-
водњу у 2021. години, право на подстицај остварило је 130 
пољопривредних произвођача. За 13 подстицајних мјера, 
исплаћени су подстицаји у укупном износу од 119.816 КМ. 
Министарство пољопривреде Републике Српске регреси-
рало је дизел гориво са 0,50 КМ по литру, а право на регре-
сирано гориво остварио је 221 корисник.

За општински подстицај у 2022. години обрађено је 
198 захтјева и исплаћено је 131.286 КМ, а односили су се 
на: узгој квалитетно приплодних јуница, крмача, оваца и 
коза, држање пчела, узгој товних јунади, бројлера, сјетву 
соје, сјетву и садњу поврћа на отвореном, садњу поврћа у 
заштићеном простору, суфинансирање вађења крви код 
млијечних грла, очување популације коња, откуп воћа и 
поврћа те подизање вишегодишњих засада воћа. Током 
2022. године 231 пољопривредни произвођач је остварио 
право на регресирано дизел гориво.

Општина Модрича помогла је пољопривреднике и кроз 
суфинансирање разних пројеката, а један од њих је 33 пла-
стеника од по стотину квадрата.  Настављена је позитивна 
пракса пружања помоћи пољопривредним произвођачи-
ма при регистрацији газдинстава или код обнове реги-
страције која је обавезна сваке године, те код остваривањa 
права на републичке подстицаје, било по основу Јавног 
позива, било по основу Правилника о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде 
и села. 

Пољопривредници кажу да је аграрна 2022. година била 
добра, без обзира на финансијску ситуацију, али и даље за-
брињавају поскупљења репроматеријала.

На подручју Модриче функционише 270 регистрова-
них пољопривредних газдинстава, а ова локална заједница 
располаже са 15.709 хектара обрадивих површина. 

Локална заједница пољопривредницима пружа стал-
ну подршку у организацији разних семинара, едукација, 
конкурса и слично. Бар једном годишње у Модричи се 

организују Зимске школе за фармере. Тако је Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности општине Модрича у са-
радњи са Удружењем пољопривредних произвођача „Мо-
дричка поља“ и ресорним министарством у прољеће 2022. 
године организовало Зимску школу за образовање пољо-
привредних произвођача. Предавању су присуствовали 
пољопривредни произвођачи регије Добој, којима су еми-
нентни стручњаци из Србије и Словеније, те дистрибутери 
сточне хране презентовали актуелне теме из мљекарског 
сектора. За око 80 пољопривредних произвођача добојске 
регије уручени су сертификати о успјешно завршеној зим-
ској школи на тему мљекарства. И ове године, у оквиру ре-
гионалне зимске школе у Модричи, одржано је предавање 
за произвођаче млијека. Само на подручју Модриче год-
шње се произведе око три милиона литара млијека. 

Руководство Модриче, али и бројни пољопривредници 
учествују на сајамским манифестацијама у земљи и у окру-
жењу. 

Последње двије године општина Модрича учествује на 
Међународном сајму пољопривреде и прехрамбене индустрије 
„Дани шљиве“ у Градачцу. Будући да ће ова манифестација у 
августу ове године доживјети своје јубиларно 50. издање, нема 
сумње да учешће на истој доприноси снажнијој афирмацији мо-
дричке пољопривреде. Такође, на Међународном сајму воћар-
ства, повртарства и виноградарства „Агро Београд“ учешће је 
узела Општа пољопривредна задруга „Еко - плод“. На сајму је 
учествовало седам кластера из Републике Српске, а општина 
Модрича чланица је „Пољокласта“, кластера добојске регије. 
Општина Модрича подржала је учешће кластера на сајму, прије 
свега Опште пољопривредне задруге „Еко - плод“, која окупља 
већи број пољопривредних произвођача и коопераната.

У 2022. години општина Модрича је узела чланство у 
Међународној унији AGRICITIES, што отвара могућност 
за међународно сарадњу у области пољопривреде.

У минулој години у Модричи је организован и Прољећ-
ни сајам Кластера добојске регије „Пољокласт“. Учешће на 
сајму узело је 30 пољопривредних произвођача регије До-
бој. Овакве манифестације поспјешују разноврсност по-
нуде, те доприносе повезивању пољопривредника из свих 
локалних заједница добојске регије и размјени искустава.

Пољопривреда значајно мјесто заузима и на Сајму 
привреде у Модричи. Прије свега, то се односи на изложбу 
пољопривредних производа и механизације, музних крава 
и ситних животиња. Слична манифестација, али у мањем 
обиму, дужи низ година организује се и у Таревцима. Тада 
се организују едукације из области туризма, пољопривре-
де и кућне радиности.
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У свом раду општинска управа Модрича води се 
опредјељењем да је улагање у младе људе заиста ула-
гање у будућност цјелокупне заједнице. Реализују се 
или су још увијек актуелни бројни пројекти у модрич-
ким основним школама, Средњошколском центру, при 
активним удружењима и организацијама, спортским 
клубовима и секцијама, али и са неформалним групама 
младих. Многе ативности проистекле су из документа 
„Омладинска политика општине Модрича за период 
2018-2022. године“, а у припреми је и нова „Омладинска 
политика од 2023-2027. године“, која ће бити усклађена 
са републичком стратегијом. 

Један од најважнијих облика те подршке огледа се 
у транспарентној додјели студентских стипендија на 
основу конкурса. У току 2021. године стипендирано 
је 179 студента високошколских установа, за шта је из 
општинског буџета  издвојено 187.640 КМ. Општина 
Модрича је у 2022. години стипендирала 142 студента, 
за шта је исплаћено 148.640 КМ, док у текућој академ-
ској години стипендију прима 148 студената. Планира-
на издвајања за ову намјену су 282.000 КМ, обзиром да 
је од ове године извршено повећање мјесечних стипен-
дија са 100 на 150 КМ. Такође, новина код стипендирања 
јесте да се стипендије од ове школске године додјељују 
и најбољим средњошколцима и припадницима нацио-
налних мањина. Код бодовања кандидата, додатне бо-
дове добијају студенти дефицитарних занимања, која се 
одређују сваке године у сарадњи општине са правним и 
привредним субјектима. За текућу годину као дефици-
тарна занимања означени су професори: физике, мате-
матике, стручних предмета машинске и електро струке, 
те њемачког језика и књижевности.  

Општина Модрича је у сарадњи са Фондацијом „Мо-

заик“ наставила са пружањем подршке Омладинској 
банци која је у 2021. години реализовала 18 пројеката 
неформалних група младих и један микробизнис укуп-
не вриједности 44.980 КМ. У 2022. години реализовано 
је 17 пројеката укупне вриједности 40.259 КМ. Општина 
Модрича је у сарадњи са Фондацијом Мозаик од 2008. 
године до сада реализовала укупно 169 пројеката нов-
чане вриједности преко 510.000 КМ. Кроз ове пројекте 
млади уочавају недостатке у својим мјесним заједни-
цама, израђују пројектну документацију, а потом кон-
куришу код Омладинске банке. Одобрени пројекти 
реализују се волонтерским радом неформалне групе. 
Приоритет код избора имају пројекти чија је реализа-
ција планирана у сеоским мјесним заједницама, као и 
они пројекти од којих ће директну корист имати већи 
број грађана. 

И Омладински парламент из године у годину има 
подршку општинске управе. Ово тијело чине ученици 
Средњошколског центра „Јован Цвијић“, који самостал-
но или уз помоћ професора осмишљавају и израђују 
пројекте чији је циљ побољшање услова рада у тој школ-
ској установи. Кроз рад Омладинског парламета до сада 
су успјешно реализована 52 пројекта укупне вриједно-
сти око 110.000 КМ.

За текућу школску годину општинска управа је дије-
лом из донације, а дијелом властитим средствима обе-
збиједила бесплатне уџбенике за све заинтересоване 
ученике основних школа. Једна од активности била је 
и организовање тзв. Социјалног дана у пројекту Асо-
цијације средњошколаца БиХ, а на иницијативу Савјета 
ученика модричког Средњошколског центра. Идеја је 
заснована на замјени школских клупа радним мјестом 
на један дан. Тако је група средњошколаца провела рад-
ни дан у општинској администрацији и зарадила своје 
дневнице. Дневнице су уплаћене у Фонд социјалног 
дана, а прикупљеним средствима средњошколци фи-
нансирају своје даље активности. 

Oпштинa Модрича континуирано пружа подршку 
образовању, васпитању, спортским и другим слободним 
активностима свих грађана, а нарочито младих. Сваке 
године се посебно награђују најбољи ученици, али и они 
који су на школским, регионалним, републичким и др-
жавним  такмичењима остварили запажене  резултате, 
које у општинској управи прате са посебном пажњом. 

У домену бриге за ученике је и континуирано ула-
гање у санацију и адаптацију школских објеката, набав-
ку опреме за наставу, али и реализација других пројека-
та за које се укаже потреба. 
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Општина Модрича кроз свој рад пружа безрезервну 
подршку породици и порасту наталитета. У настојањи-
ма да се побољша демографска слика наше општине 
предузимају се мјере којима су обухваћене породице, 
али и дјеца предшколског узраста, нарочито када су у 
питању вишечлане породице. Веома добра сарадња 
остварена је са локалним Удружењем породица са чет-
воро и више дјеце „Нада 4“. 

Подршка општинске управе са посебном пажњом је 
усмјерена и према захтјевима породица које имају по-
тешкоће да се остваре као родитељи. Сви оправдани 
финансијски захтјеви су одобрени и за ову намјену из 
општинског буџета у посљедње двије године издвоје-
но је 13.800 КМ. Поднешено је укупно девет захтјева, а 
према повратним информацијама уз ову подршку пет 
мајки је родило шесторо дјеце. 

Велика пажња усмјерена је на здравствену заштиту 
дјеце, а посебно за дјецу са здравственим потешкоћама. 
Један од примјера је свакако набавка и уручење сензора 
за континуирано мјерење глукозе у крви за петоро дјеце 
код којих је дијагностификован дијабетес.  

Поводом Видовдана, Дана општине Модрича сваке 
године начелник општине организује пријем за мајке 
које су у претходној години родиле треће или наредно 
дијете и том приликом им уручи по 300  КМ. У 2021. го-
дини на пријему је било 27 мајки са 28-оро дјеце, а 2022. 
године 37 мајки које су родиле 39-оро дјеце. 

Од 2021. године, општина Модрича се придружила 
пројекту „Пријатељи породице“ на основу којег су поро-
дице са троје и више дјеце добиле Поносну картицу за 
остваривање попуста при куповини роба и услуга. По-
носну картицу је до сада добило 280 породица у којима је 
најмање једно дијете малољетно, а куповине уз предвиђе-
не попусте породице могу обавити у 28 пословних субје-
ката на подручју ове локалне заједнице. Уговор са Фонда-
цијом „За породицу“ продужен је до 1. јуна 2024. године.

Због константне листе чекања за пријем малишана у 
ЈПУ „Наша радост“ Модрича ради попуњених капаци-
тета, општина Модрича је извршила проширење смјеш-
тајног капацитета. Адаптирана је и опремљена просто-
рија у старом објекту вртића у којој је омогућен боравак 
и рад још једне групе малишана предшколског узраста. 
Кроз пројекат „Ми градимо мостове пријатељства“ из-
вршено је опремање дворишта дјечијим урбаним моби-
лијаром.  

Једна од атрактивних пронаталитетних мјера је сва-
како бесплатан боравак малишана из вишечланих по-
родица у предшколској установи, као и додјела студент-
ских стипендија од прве године студија за дјецу из тих 
породица.

Из општинске управе настоје да подрже малишане 
у свим њиховим активностима. Стога редовно прису-
ствују приредбама и програмима које припремају ко-
рисници Дневног центра за дјецу са посебним потреба-
ма „Сунце Обервалиса“, али и дјеца обданишта „Наша 
радост“ поводом Дјечије недјеље, која је ове године 
организована под слоганом „Подијели радост, знање и 
љубав“  или током других манифестација. Једна од њих 
била је „Растимо уз плес – предшколци на трговима“. 
На овој манифестацији окупило се око 400 малишана 
из Модриче, Шамца и Дервенте у сарадњи са „Дјечијом 
плесном асоцијацијом“ из Србије. 

У настојању да се дјеци понуде и нови садржаји, 
2022. године поводом Дана општине осмишљен је и 
уређен полигон забавних и спортско-рекреативних 
игара „Улица осмијеха“ у пјешачкој зони Светосавске 
улице. 

Уочи почетка сваке школске године врши се подјела 
ваучера за набавку школског прибора за ученике који 
долазе из вишечланих породица. Такође, организују се 
и традиционални пријеми начелника општине за уче-
нике првих разреда основних школа. 

У општинској управи постоји опредјељење да се све 
наведене мјере унапређују у наредном периоду, те да се 
уводе нове, које ће допринијети да општина Модрича 
буде још повољнија средина за заснивање породице и 
правилан раст и развој њених најмлађих становника. 
Преко републичких органа и даље ће се залагати за из-
налажење системских рјешења која ће директтно утица-
ти на повољнију демографску слику не само у Модричи, 
него и у цијелој Републици Српској. 
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Општина Модрича подржала је и проводи низ 
активности које имају за циљ заштиту животне сре-
дине, промоцију природних потенцијала и обиљежа-
вање важних датума из области екологије.

На планини Требави, око 20 километара од Мо-
дриче, смјештен је манастир „Светог пророка Илије“ 
на Дугој њиви. Mанастир се налази на мјесту пору-
шеног манастира који датира из  XIII вијека и  је за-
дужбина краља Драгутина.  Његова обнова почела је 
у љето 2007. године, а данас овај уређени манастир-
ски комплекс окупља не само поклонике из Модри-
че, него и сусједних општина, па и цијеле Републике 
Српске. Историјски значај овог краја је велики, јер 
је представљао духовно и безбједоносно уточиште у 
немирним временима. Такође, са Дуге њиве вођена је 
и најважнија битка посљедњег Одбрамбено-отаџбин-
ског рата – Битка за коридор.

Због свог значаја, географског положаја, изгледа, 
богатства извориштима питке воде, асфалтираних 
прилазних путева Дуга њива   привлачи излетнике. 
Друштво за истраживање и заштиту биодиверзите-
та из Бањалуке прије непуне двије године покренуло 
је иницијативу за проглашење заштићеног подручја 
природе Дуга њива. У протеклом периоду реализова-
но је неколико активности на припреми процедуре за 
проглашење новог заштићеног подручја на планини 
Требави, на граници Модриче и Добоја. Још од 2010. 
године радило се повремено на прикупљању подата-
ка о богатству врста, екосистемима и другим вријед-
ностима овог подручја. У разговору са руководством 
општине Модрича усаглашени су планови за наред-
ни период. Општинска управа Модрича  исказала је 
интерес да све активности реализује у партнерству, 
имајући у виду да се предложено покривање овог 
подручја од 4.000 хектара налази углавном у општи-
ни Модрича. У протеклом периоду организовани су 
и састанци са представницима Завода за заштиту 

културно – историјског и природног наслијеђа Ре-
публике Српске, као и са представницима Српске 
православне цркве, како би био утврђен потенцијал 
и обим заинтересованих страна за успостављање 
новог заштићеног подручја на територији Републи-
ке Српске. С тим циљем дошло је до новог састанка 
представника Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију РС, Завода за заштиту 
културно – историјског и природног наслијеђа  РС, 
Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета 
Бањалука и Општинске управе Модрича. Иницијати-
ву проглашења подржали су и одборници Скупштине 
општине Модрича, а планирани су наредни кораци 
пројектног рада и дефинисани правци даље реализа-
ције наведене иницијативе.

На тему „Дуга њива – регионални парк природе“ 
организована је и „Школа у природи“ коју су органи-
зовали општина Модрича, Средњошколски центар 
„Јован Цвијић“, Удружење грађана „Екосистем и ја“, 
те Друштво за истраживање и заштиту биодиверзи-
тета. Ова активност одржана је у Спортско-рекреа-
тивном центру Ријечани, а учествовало је око 40 уче-
ника. Обишли су локацију на којој су, нешто раније, 
ученици засадили саднице јасена.

У циљу заштите човјекове околине, општина Мо-
дрича сваке године учествује  у обиљежавању 22. 
марта – Свјетског дана вода, неријетко организујући 
и стручна предавања на тему подземних вода. Исто 
тако, дјеца из обданишта „Наша радост“ и Дневног 
центра за дјецу са потешкоћама у развоју „Сунце 
Обервалиса“ разним активностима указали су на 
значај очувања животне средине, чиме је обиљежен 
Међународни дан планете земље. Оваквим активно-
стима значајно се утиче на свијест грађана о значају 
правилног односа према природи, а самим тим и пре-
ма будућности.

Вриједи напоменути да је Удружење „Екосистем и 
ја“ извршило садњу 200 садница храста лужњака уз 
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асфалтни пут поред Рафинерије уља. Удружење је у 
сарадњи са локалном заједницом и УНДП настави-
ло реализацију пројекта „Иницијатива за зеленију и 
одрживу будућност“ којим се ова локална заједница 
обавезала да сваке године засади минимално 500 сад-
ница.

Општина Модрича, модричка Туристичка органи-
зација, Планинарско удружење „Добор“ и волонтери 
започели су активности на имплементацији пројекта 
„Рекреативна зона Мајна“. Почело је уређење  и мар-
кирање 20 километара пјешачко – бициклистичких 
стаза на подручју Мајне, уређење зона за одмор и ре-
креацију, те друге активности.

Грађани Модричи све неправилности  и проблеме 
из области заштите животне средине могу пријавити 
на број Еко телефона који се налази на звачиној веб 
страници општине Модрича. Циљ успостављања Еко 
телефона је да се и грађани што више укључе у за-
штиту животне средине и рјешавање настајања про-
блема везаних за ову област. Еко телефон општине 
Модрича реализован је у оквиру Пројекта "Озон-От-
ворене и одговорне општине" Института за развој 
и европске интеграције. Кроз овај пројекат пружа 
се подршка локалним заједницама у процесу при-
лагођавања дјеловања према потребама грађана. На 
број Еко телефона, поред позива, може се оставити 
и порука, те на тај начин пријавити неправилности  
и проблеми из области заштите животне средине. 
Осим пријаве неправилности и проблема грађани 
могу покренути инцијативу и организовати еколош-
ке акције. Намјера је била да се укључе грађани Мо-
дриче, подигне свијест и ангажман суграђана како би 

се заједно рјешавали проблеми ове врсте. Исто тако, 
увођењем еко телефона грађанима је дато средство да 
помогну у заједничким настојањима у заштити жи-
вотне средине. Један од циљева који се жели постићи 
је и нестајање дивљих депонија. Постојање тих депо-
нија изузетно је штетно за животну средину, а њихо-
во уклањање оптерећује општински буџет  за више 
десетина хиљада марака. Зато, када суграђани по-
шаљу пријаву у раној фази настанка дивље депоније 
иста ће бити уклоњена, а корист би била вишеструка.

Неправилности и проблеме грађани могу пријави-
ти на бројеве телефона Комуналне полиције 053/810-
714, Инспекција 053/810-409 и на мобилни телефон: 
066/026-816 на којем је доступан и вибер. Е - mail за 
пријаву проблема је kpolicija@modrica.ba, а на веб 
страници општине Модрича се налази и електронски 
формулар путем којег се могу пријавити неправил-
ности.

Општина Модрича је предузела низ активности на 
уклањању нелегалних  депонија на подручју локалне 
заједнице. У претходном периоду уклоњене су двије 
дивље депоније у Милошевцу. Општина је активно 
радила на уклањању преосталих депонија, као и на 
подизању свијести грађана и спречавању стварања 
нових.

Такође, на захтјев и иницијативу Општине Мо-
дрича,  ЈУ „Воде Српске“ су преко изабраног извођа-
ча радова, вршиле радове на чишћењу латералног 
канала на подручју општине. Поред латералног кана-
ла приступило се чишћењу и свих његових притока, 
чиме се знатно смањио ризик од поплава.

У очувању и унапређењу животне средине 
општинска администрација је прво кренула од себе. 
Притужбе грађана на густ црни дим, који се ширио из 
димњака зграде општинске управе у зимским мјесе-
цима схватили су веома озбиљно, те су гријање при-
лагодили прихватљивим еколошким стандардима. 
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Велика пажња у Модричи поклања се друштвеним 
и културним догађајима уз настојање да исти буду на-
мијењени свим генерацијама од предшколског узраста 
до старије популације. У том дијелу општинска управа 
у сарадњи са Српских културним центром, Туристич-
ком организацијом општине Модрича, ЈПУ „Наша ра-
дост“, основним школама „Свети Сава“ и „Сутјеска“, 
Средњошколским центром „Јован Цвијић“ и Културно 
спортским центром организује низ традиционалних 
мафифестација уз намјеру да се садржаји редовно обо-
гаћују у складу са исказаним интересима и потребама, те 
да се њихов број повећава из године у годину. 

Туристичка организација општине Модрича носи-
лац је припреме и реализације Сајма рукотворина „Тра-
диција и ја“. Ова манифестација сваке године окупља 
велики број излагача и посјетилаца из наше и сусједних 
општина. Излажу се производи кућне радиности, али и 
предмети израђени различитим техникама од природ-
них материјала. У оквиру Сајма редовно се одржавају 
и радионице чији је циљ његовање и чување старих за-
ната и техника од заборава. Туристичка организација у 
сарадњи са локалним удружењем пчелара редовно јед-
ном годишње организује и Изложбу меда и пчелињих 
производа на отвореном, те Гастро сусрете који исто 
тако привлаче велику пажњу и учесника и посјетилаца. 
У сарадњи са Српским културним центром, Дјечијим 
обдаништем и школама припремају се вишедневне 
манифестације: Модричка зима, Модричко прољеће и 
Модричко љето. Садржаји ових манифестација су раз-
нолики од културних и забавних, преко еколошких до 
едукативних и спортских. Кроз већину манифестација 
врши се и промоција домаћих брендова, производа и 

услуга, као и промоција домаћих музичких извођача. 
Посебно атрактивни садржаји у оквиру Модричког 
љета су модне ревије модричких модних кућа и бутика, 
које се одржавају на отвореном. 

У оквиру Модричке зиме двије године за редом било 
је постављено клизалиште на платоу иза Српског кул-
турног центра на којем су сви грађани, али и гости свих 
генерација из других општина имали прилику да се оку-
шају у овом виду рекреације. За најмлађе је био органи-
зован и забавно-едукативни програм на леду, због чега 
је ова новина у нашем граду била веома популарна међу 
посјетиоцима. 

У припреми друштвених и културних садржаја води 
се рачуна и о континуитету, па се поред наведених мани-
фестација редовно припрема и „Видовданска недјеља“ 
поводом Дана општине. Кроз „Видовданску недјељу“ 
организује се низ садржаја прилагођених старосним 
групама и различитим интересовањима. У оквиру те 
манифестације општинска управа приредила је цјело-
вечерње бесплатне концерте Акапела састава „Србски 
појци“ из Београда, који се бави очувањем српске тра-
диционалне Музике и Етно групе „Траг“ из Бања Луке, 
вокално-иунструменталног састава који такође његује 
традиционалну музику Балкана. Наступ поводом Дана 

општине имала је и Кристина Млинар, концерт у Пла-
вој сали Српског културног центра свјетски виртуоз на 
хармоници Душан Секулић, а цјеловечерње концерте на 
отвореном естрадне звијезде Милица Тодоровић и Ана 
Бекута.

Своја гостовања у организацији општинске управе и 
Српског културног центра имали су и глумица Татјана 
Кецман, која је наступила са својом монодрамом „10:1“, 
Борис Малагурски, који је представио филм „Република 
Српска – борба за слободу“, црногорски писац и публи-
циста Будо Симоновић, студенти Академије драмских 
умјетности из Тузле са представом „Медеја“, те исто-
ричари Дејан Ристић из Београда, Жељко Вујадиновић 
из Бања Луке, али и други који су у сарадњи са Клубом 
историчара „Посавина“ одржали предавања о различи-
тим историјским темама.

Поводом празника Светог Саве одржана је и Свето-
савска бесједа на тему “Од Светог Саве до Светог Сте-
вана – историјски темељи Републике Српске“. Бесједу 
је одржао историчар Немања Девић из Београда, а у 
програму манифестације су учествовали и модрички 
историчар Димитрије Живановић, Пјевачко друштво 
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„Херувими“ из Шамца и модрички глумац Предраг Ер-
летић.

Сваке године поводом васкршњих празника у са-
радњи са Српском православном црквом и Српским 
културним центром организује се избор за најљепше ва-
скршње јаје за дјецу предшколског и основношколског 
узраста. Актуелан је и наградни ликовно – литерарни 
конкурс за ученике „Вид Видовдана“. Такође, најмлађи-
ма је намијењен и специјални дочек Дјечије нове годи-
не. Поред богатог програма за све малишане са подручја 
општине у сарадњи са привредницима буду обезбијеђе-
ни новогодишњи пакетићи. Подјеле пакетића врше се и 
по другим основама. 

У протекле двије године одржан је низ биоскопских 
представа, драмских представа за дјецу, као и тради-
ционалних културних манифестација на којима су се 
представили домаћи писци и књижевници, сликари и 
музичари. У традиционалне културне манифестације 
свакако убрајају се „Сликари и пјесници свом граду и 
празнику“, која се организује поводом Дана општине и 
„Гајково пјесничко прољеће“, која је посвећена покој-
ном модричком пјеснику Здравку Гајку Поповићу. Ова 
манифестација поред модричких пјесника окупља и 
пјеснике из других градова Републике Српске и Србије.

Са циљем промоције Модриче као локалне заједни-
це, те њених привредних, друштвених, културно-умјет-
ничких и спортских достигнућа, те презентације њених 
економских, природних и туристичких потенцијала 
општинска управа је подржала емитовање телеви-
зијских емисија „Недјељно поподне“ на БН телевизији 
и „Караван РТРС-а“ на Радио телевизији републике 
Српске. Кроз ове емисије, које су емитоване уживо, 

представљен је велики број удружења, организација и 
појединаца, који су послали позитивну слику из овог 
дијела Републике Српске. Обје емисије биле су доступне 
и на сателетским каналима гледаоцима широм Европе 
и свијета.   

У културном животу Модриче посебно мјесто сва-
како припада културно-умјетничким друштвима, која 
кроз своје секције окупљају велики број чланова раз-
личитих узраста. Већина мјесних заједница има своја 
активна друштва, која су редовни учесници на разли-
читим свечаностима широм општине. Редовно се орга-
низују дефиле друштава и смотра фолклора. 

У 2021. години организован је и проведен Јавни кон-
курс „Избор најљепше фотографије општине Модрича“. 
На конкурс је пристигло 65 фотографија, а три аутора 
су награђена. Прво мјесто освојио је Ведран Благојевић 
са фотографијом „Манастир Дуга Њива“. Друго мјесто 
припало је Милану Ђурићу за фотографију „Залазак 
Сунца“, а треће Наташи Јешановић за „Фотографију са 
кокошкама и кућицом у Врањаку“. 

Општинска управа Модрича подржала је и низ кон-
церта локалних извођача, организованих у хуманитарне 
сврхе, иако је те акције подржала и на друге начине. 

Међу традиционалне догађаје, који се организују уз 
подршку општинске управе убрајају се и општинска 
такмичења за шахисте и риболовце. Такмичења се ор-
ганизују у сарадњи са општинским Удружењем пензи-
онера и Спортским риболовним удружењем „Оптима“ 
Модрича и веома су популарна. 

Општинска управа је активно укључена и у програ-
ме обиљежавања свих значајних датума из прошлости, 
али и код обиљежавања међународних празника као 
што су: Дан планете Земље, Дан дјечијих права, Дан 
вода, Међународни дан борбе против дијабетеса, Дан 
особа са аутизмом и друго. 

Истовремено кроз различите активности, пројекте 
и Програм капиталних улагања врше се неопходне са-
нације друштвених домова у мјесним заједницама, како 
би се културни и друштвени живот додатно унаприје-
дио на подручју цијеле општине. 
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Модрички спорт дуги низ година служио је свима као 
примјер.  Било је масовности, побједа, појединачних успјеха, 
тимске доминације. Наравно, на том путу није изостала ни 
подршка општине Модрича.

Актуелно руководство ове локалне заједнице повукло је 
исправне потезе. Одбојкашки клуб Модрича доживио је од-
ређене промјене, па је дошло до ренесансе резултата. Одбојка-
ши су се експресно вратили у Премијер лигу БиХ, а одбојка-
шице су у Првој лиги Републике Српске.

Фудбалски клуб је члан Прве лиге Српске, а најпопулар-
нији спорт тражи и највише: што више играча, што захтјев-
није организације утакмица, одласци на утакмице у удаље-
нија мјеста, рад са свим млађим категоријама. Такође, много 
је клубова по модричким мјесним заједницама који наступају 
у нижем нивоу такмичења. Неопходна су стална одржавања 
терена и друге клупске инфраструктуре, а биљежи се форми-
рање неколико нових клубова и све у временима када се ши-
ром Српске и БиХ може чути, видјети или прочитати инфор-
мације о гашењу колектива.

Челници Академије фудбала организовали су у Модричи 
дводневни међународни тирнир, а општина Модрича исти је 
финансијски подржала. Током прошле године  подржано је и 
26 разних спортских манифестација и у те сврхе уложено је 
преко 41.000 КМ.

Општина Модрича пружа и пуну подршку функциони-
сању Културно – спортског центра, а у нашем граду дворански 
спортови нису запостављени. Чести су и бројни међународни 
турнири, европска и свјетска такмичења у каратеу, џију - џицу, 
а уз одбојку и кошарка има дугу спортску традицију.

Карате савез WКФ Републике Српске и Клуб борилачких 
спортова Модрича у сарадњи са Општином Модрича органи-
зовали су међународне квалификације и први квалификаци-
они карате турнир за Свјетско првенство у Румунији. На овој 
манифестацији учествовало је око 300 такмичара из Србије, 
Хрватске, Црне Горе, Федерације БиХ и Републике Српске. И 
Карате – клуб „Шампион“ имао је своје наступе и запажене 
резултате, а појединци су отишли и корак даље. Срђан Јовано-
вић учествовао је на Свјетском купу,  Балканском првенству, 
у Серији А, као и на Универзитетском свјетском првенству. 
Лијеп учинак остварили су и Лука Јовановић, Филип Цетић, 
Стефан Павловић, Његош Полетан, Никола Ђурић, Јован Са-
вичић, Неда Тодић и Горан Благојевић.

Иза нас је период у којем је и Кик – бокс клуб „Гвардија“ 
остварио резултате вриједне сваке пажње. На прошлого-
дишњем Свјетском првенству Невен Стојановић и Славиша 
Николић освојили су сребрне медаље.

Лијепа традиција су и бројне спортске манифестације које 

се организују у сусрет Видовдану, Дану општине Модрича. 
Тако се организује бициклијада на стази дугој 12 километара 
и сваки пут учешће узме од 150 до 200 такмичара старосне 
доби од 2 до 70 година. Организатор бициклијаде је Светосав-
ска омладинска заједница, покровитељ је Одбор за обиљежа-
вање Дана општине и модрички привредници. Општина Мо-
дрича подржава и Уличну трку која се сваке године у сусрет 
Видовдану организује на улицама Модриче и у којој учествује 
око 400 такмичара у више узрасних категорија из земље и ино-
странства.

Вриједи истаћи и кошаркашки турнир „3x3 Streetball Мо-
дрича“. Турнир се игра по ФИБА правилима, а учешће узме 
између 35 и 40 екипа у сениорској, јуниорској и конкуренцији 
ветерана. Генерални покровитељ такмичења је оба пута била 
Модрича.

Из породице традиционалних манифестација је и тур-
нир у одбојци на пијеску. Исти организује ОК “Модрича 
Новопром“ и траје два дана. Само прошле године привукао 
је пажњу девет мушких и осам женских екипа из Републике 
Српске и окружења.

Дан општине Модрича увелича се и „Ауто – мото ревијом“. 
На манифестацији најчешће учествују Ауто – мото друштво 
„Оптима Модрича“, Картинг клуб Модрича, Ауто – мото клуб 
„Балканика“, мото кросери и рели аутомобили. Прошле годи-
не организован је и Видовдански рели „Дуга њива 2022“. Так-
мичење у којем је учешће узело 42 такмичара организовали су 
Ауто – мото савез Републике Српске и Ауто – мото друштво 
„Опптима“ Модрича, а општина Модрича била је покровитељ 
догађаја.

И љубитељи стоног тениса честитају Модричи овај праз-
ник. Већ 11 година организује се Видовдански турнир у сто-
ном тенису. Само прошле године наступило је 70 такмичара 
из Србије, Словеније, Хрватске и БиХ. 

Да је Модрича град спорта потврђује и чињеница да је на 
стадиону „Др Милан Јелић“ 2021. године одиграно финале 
Купа Републике Српске између требињског Леотара и Крупе 
из Крупе на Врбасу. Минулог љета имали смо прву, историј-
ску међународну утакмицу у нашем граду. Састали су у УЕФА 
Лиги конференција Борац из Бањалуке и Б36 Торшавн, пред-
ставник Фарских Острва.

Општина Модрича дала је пуни допринос изградњи по-
лигона у више мјесних заједница, а не изостаје подршка и у 
подизању или реконструкцији школских фискултурних сала 
и организацији школских спортова.

Изградњом модерног градског базена, који својом љепо-
том и функционалношћу плијени пажњу многих, ствара се 
могућност развоја и афирмације водених спортова. 


