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ЈАБУКА ПОД ТРЕБАВОМ

Путниче, ако си намјеран кренути нама у Мо-
дричу, остави карту и иди за оком – неће те прева-
рити. Кад пођеш овамо, понеси само срце, то Ти је 
улазница у овај град. 

Ако долазиш са истока, безбрижно плови кроз 
житна поља према оним брежуљцима што мирују 
пред тобом као заустављени талас, ту је Твоје при-
станиште, ту је Модрича, ту ћеш наћи мир души и 
радост оку. 

Ако долазиш са запада, плови низ ријеку Босну 
између брежуљака, пређи мост на њој и мирно упло-
ви у луку, јер Модрича је сигурно била некад давно 
лука на Панонском мору, гдје су пристајали жедни 
слободе и жељни мира. 

Ако долазиш са сјевера, чим пређеш Босну, чека 
Те у хладу Требаве Модрича. Ту Те чека не само хлад, 
него и клупа, и чаша воде и со и хљеб. 

Ако долазиш са југа, кад Ти пред очима пукне ши-
рина равнице, заплови њом, али се само држи тре-
бавске обале и упловићеш у затон под Мајном, у њен 
загрљај. 

Ако идеш са нечасним намјерама, одустани, 
препознаће Те сигурно земља изрована гранатама, 
побуниће се гелери у дрвећу, устаће гробови. 
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Ако Ти је савјест чиста, а намјере поштене, у 
овом грaду нећеш бити странац, дочекаће Те пру-
жена рука, широк осмјех, топла ријеч. Застани 
пред Спомеником борцима за слободу. Осјети снагу 
њиховог јединства и покрета. У тишини ћеш чути 
како им у бронзи куца срце за слободу овог града. 

Прођи слободно градом, осјети ширину ули-
ца, послушај шум платана у парку, упијај мирисе 
ружа и јоргована из дворишта. Попни се на Мајну 
и одатле понеси у оку мир и ширину посавске рав-
нице. Погледај како Ти на поздрав Требава маше 
зеленим косама и вучијачки орлови крилима. У оне 
велике силосе на крају града сваког љета се сливају 
златни потоци са наших њива. 

Изађи у модричка поља, понеси боју пшенице 
у коси, загрли млада стабла кукуруза, расхлади 
босе ноге у росној дјетелини наших ливада, огрни 
се с прољећа бјелином шљивика, а у јесен утони у 
њихову модрину. 

Крени уз брежуљке Требаве и Вучијака, убери 
најруменију јабуку и не питај чија је – Твоја је, за 
Тебе смо је чували, изабери најсочнију крушку и 
најплављу шљиву, нађи у трави шумску јагоду – Тебе 
је чекала, и сваки цвијет за Тебе цвјета. Послушај 
жубор поточића и рјечица, огледај се у води, осјети 
свјежину њену на лицу свом. 

Попни се на Дугу њиву на Требави и на Липу на 
Вучијаку. Ту Ти је свака стопа земље жива историја, 
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прича о слободарству, храбрости и поносу. Одатле 
су Ти Озрен и Мајевица на дохвату руке. Видјећеш 
како Ти Босна и Сава заводљиво бљескају из зеле-
нила. Кад би имао око соколово, одатле би могао 
видјети и Београд, и Нови Сад и Будимпешту, и За-
греб. 

А кад кренеш из Модриче, понеси из ње у души 
модрину ведрог неба, и модрину планине у јутарњем 
свитању, и модрину поља у ведром дану, и модрину 
вода под крошњама врба. Понеси тај плави мир – 
дубок и модар, по тој модрој боји Модрича се Модри-
чом зове. 

И нећемо Те звати да опет дођеш, нека Ти то 
кажу срце и душа, али знај да она јабука под Треба-
вом само Тебе чека. 
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МОДРОМ ГРАДУ

Ведро небо модрим платном
покривач Ти лаки стере. 
Тиха Босна босих ногу
хаљину Ти модру пере. 

Липом Ти се косе злате, 
багремом се лице бијели, 
понијели кукурузи, 
а шљивици помодрели. 

С Вучијака оро кличе
пјесму мира и слободе, 
а са Мајне шева пјева
да нам житна поља роде. 

Посавина снове снива, 
снује снове непокоре. 
Добор стражу чврсто чува, 
са Требаве пркос дува. 

Синови се модрог града
под сунчаним сводом куну:
„Љубићемо Твоју груду
кад нам душе звезде буду!“



9

МОДРИЧА НА РАЗМЕЂУ ПРОСТОРА 
 

Модрича се налази на размеђу два велика гео-
графска (панонског и динарског) и културна 
(средњоевропског и балканског) простора и на 
раскршћу путева који долином Саве воде са запада 
на исток и долином Босне са сјевера на југ. Зато је 
вијековима била мјесто сусретања и често, нажа-
лост, сукобљавања моћних држава и великих кул-
тура и цивилизација. Из тих и таквих сусретања 
и сукобљавања памти многе трагичне догађаје, 
али и баштини значајна достигнућа културног 
и цивилизацијског развоја. Тврђава Добор је још у 
средњем вијеку постала капија Босне и у њој су чу-
вани кључеви и европског запада и европског исто-
ка. Овдје ће се ускоро укрстити Коридор 5-Ц, који 
повезује европски сјевер и југ, и аутопут Бања Лука 
- Бијељина, који ће повезати западни и источни дио 
Републике Српске тако да ће то раскршће постати 
снажна развојна шанса у свим сегментима људског 
стваралаштва. 

ГЕОГРАФИЈА је Модричи даривала све оно 
најбоље што природа може дати човјеку: динамич-
ну и разноврсну структуру рељефа, богатство вода, 
умјерено-континенталну климу, плодно тло, бујну и 
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разноврсну вегетацију. . . На географским глобуси-
ма и картама Модрича се налази на четрдесет петом 
степену сјеверне географске ширине, осамнаестом 
степену источне географске дужине, двадесетак ки-
лометара јужније од ушћа ријеке Босне у Саву. Такав 
положај јој је омогућио широку отвореност долином 
ријеке Саве на правцу запад – исток и долином ријеке 
Босне на правцу сјевер – југ. 

Рељеф је равничарско – бреговит. Равница обу-
хвата дио Посавине (90 м), која је продужетак про-
стране Панонске низије, и долине ријека. Бреговити 
дијелови су горја Вучијака (367 м) и Требаве (618 м) 
којима се завршавају Динариди на уласку у панонску 
равницу. Структуру земљишта чине оранице 16 263, 
шуме 10 787, пашњаци 2 608, воћњаци 2 299, ливаде 
1 261 и неплодно земљиште 3 118 хектара. Земљиште 
је благо заталасано без изразитих удолина, врхо-
ва и падина - површина нагиба до 8% је 29 712, од 8 
– 13% је 409 и изнад 13% 17 750 хектара. Овакав са-
став земљишта усмјерио је већину становништва да 
се бави пољопривредом која је била основна грана 
привређивања све до посљедње четвртине двадесетог 
вијека. Подручје општине је богато квалитетном гли-
ном, шљунком и пијеском, а евидентирана су и нала-
зишта литотамнијског кречњака миоценске старости 
и кварцног пијеска. 
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Прољеће у Модричи

Љето на Требави
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Михољско љето на Вучијак

Јесен у Посавини 
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Хидрографију чини доњи ток ријеке Босне и ве-
лики број рјечица и потока који извиру испод врхо-
ва Требаве и Вучијака. Најзначајније су Толиса, Ба-
бешница, Дуса и Љубиоча. Сматра се да је Модрича 
и добила име по одразу модрине неба у њиховој води. 
Уређењем корита ријека и прокопавањем канала (по-
себно Западног латерарног канала), насеља и обради-
во земљиште у великој мјери су заштићена од подзем-
них вода и бујичних поплава од оборинских вода са 
требавских брда. Та заштита ће бити комплетна када 
се реализују пројекти изградње пет минихидроелек-
трана на доњем току ријеке Босне од Добоја до Модри-
че. Подземне воде се налазе у равничарском дијелу на 
дубини од 6 до 12, а у брдском подручју од 10 до 16, 
5 метара у слоју шљунка испод дебелог слоја глине. 
Истражене количине подземних вода гарантују ду-
горочно снадбијевање не само градског већ и сеоског 
становништва квалитетном водом за пиће. 

Клима је умјереноконтинентална са средњом 
годишњом температуром од 10,8 степени Целзијуса. 
Најтоплији мјесеци су јул и август, а најхладнији 
јануар и фебруар. Релативна влажност ваздуха је од 75 
до 85%. Током године је 80 ведрих и 115 промјенљивих 
дана. Годишње падне у просјеку осамсто педесет ли-
тара воденог талога по метру квадратном, највише 
у периоду мај – јун, а најмање од јануара до марта. 
Сњегови се задржавају од четрдесет до шездесет дана 
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у просјечној висини од тридест до четрдесет санти-
метара. Без мраза је годишње од сто седамдесет че-
тири до двјеста шест дана. Вјетрови су сјеверни и 
сјевернозападни умјерене снаге. Оваква клима сти-
мулише бујну вегетацију и погодује пољопривредној 
производњи, посебно ратарству, повртларству и 
воћарству, али омогућава и здраву животну средину и 
развој туризма, а са њим и трговине и угоститељства. 

 
Флора и фауна, захваљујући плодном тлу и 

умјереноконтиненталној клими, су богате и веома 
разноврсне. Уз обале ријека расте трска, врбе и топо-
ле, у равничарском дијелу багрем, липа, јасен и храст, 
у бреговитом буква и граб, а на врховима Требаве 
јела и бор. Под шумама, државним и приватним, на-
лази се 10 787 хектара, а те површине се сваке годи-
не повећавају новим пошумљавањима највише јелом 
и бором. Од ловне дивљачи у равници су чести фа-
зани, препелице, вјеверице и зечеви, у бреговитим 
крајевима срна и лисица. Ријека Босна и вјештачка 
језерца настала ископом шљунка су богата рибом 
(мрена, клен, смуђ, сом. . . ) О заштити и узгоју шума 
брине се Шумска управа Модрича, о заштити рибљег 
фонда и порибљавању стара се Удружење спортских 
риболоваца „Оптима“, а о узгоју, заштити и одстрелу 
дивљачи Ловачко друштво „Мајна“. 
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Насеља су најчешће лоцирана у долинама ријека. 
Град се налази на десној обали Босне, двадесет ки-
лометара од њеног ушћа у Саву. Смјештен је испод 
самих брежуљака Мајне од којих почиње Требава и 
развија се у равници, на ријеци и на брежуљцима. 
Та разноврсност рељефа даје му слику динамичне 
структуре и разруђености, а архитектама омогућава 
примјену слободнијих облика грађења. 

На лијевој обали Босне испод Вучијака су села 
Ботајица, Дуго Поље и Добра Вода, а на десној обали, на 
падинама Требаве су Таревци, Бабешница, Кужњача, 
Врањак и Копривна и изнад њих Врањачка и Коприв-
ска Требава. Рјечицу Толису која извире испод Дуге 
њиве прате села Крчевљани, Толиса и Скугрић. У По-
савини су смјештени Милошевац, Гаревац, Кладари, 
Чардак, Добриња и Борово Поље, а на косама Требаве 
су Ријечани, Кречане и Јасеница. Дуж регионалних 
или магистралних путева смјештена су села Милоше-
вац, Гаревац, Кладари, Дуго Поље, Врањак, Копривна, 
Добриња и Скугрић, а остала села су са градом пове-
зана добрим, већином асфалтираним путевима. По-
савска села и села у долинама ријека се развијају дуж 
магистралних и регионалних путева и имају облик 
урбаних насеља, док су куће у планинским селима до-
ста раштркане и смјештене по косама и брежуљцима. 
Сва села су још 1976. године електрифицирана, имају 
фиксне и мобилне телефонске везе, трговину, основ-
ну петоразредну (Врањак, Копривна, Дуго Поље, Ми-
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лошевац и Скугрић) и деветоразредну школу, већина 
њих и богомољу и игралиште за мале спортове, а у 
четрнаест села су изграђена фудбалска игралишта са 
помоћним просторијама. Ипак, број становника се у 
њима смањује, чак и у оним која су у суштини при-
градска насеља. Радује чињеница да викендом и по-
себно љети у вријеме годишњих одмора оживе, да се 
имања обрађују, а куће одржавају и да се улаже у ин-
фраструктуру. 

Трагови најстаријих насеља откривени су на Гради-
ни у Дугом Пољу из палеолита (старијег каменог доба), 
на Кулишту у Крушковом Пољу из неолита (млађе ка-
мено доба), на Добору из енолита (бакарно доба), на 
Цигли у Скугрићу из римског доба. Најзачајнија на-
лазишта ипак су Добор кула на којој се налазе трагови 
култура од енолита преко римског и средњовјековног 
до турског периода и Цигла у Скугрићу које је поди-
гнуто у римско доба, у средњем вијеку било сједиште 
жупе Ненавиште, а у турско доба центар истоимене 
нахије. Све нам ово свједочи о континуитету људског 
стварања на овом подручју од палеолита до данас. На-
жалост, ни археологија ни историја овај простор нису 
до сада истражили у довољној мјери да би могли има-
ти цјеловиту слику развоја. 
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Структуру становништва су овдје често 
мијењали велики ратни походи и сеобе, пописи су 
били ријетки и парцијални, а административне гра-
нице општинског подручја су мијењане тако да је ско-
ро немогуће пратити структуру становништва кроз 
вријеме на подручју цијеле општине. Први попис из 
кога можемо макар и приближно сагледати структуру 
становништа на цијелом данашњем подручју општи-
не извршила је 1921. године Краљевина Срба, Хрвата 
и Словенаца. Према њему је:

Мјесто Православни Католици Муслимани
Бабешница          -                        163         -
Врањак                1 300              31         -
Гаревац       11  1 146         -
Добриња       24   607         -
Доњи Кладари          -   597         -
Доњи Скугрић     787   119         -
Копривна  1 491       6         -
Милошевац  1 262                 -         -
Модрича     389   243 1 806
Доњи Ријечани          -    499         -
Горњи Ријечани     303         -         -
Таревци       87    181 1 187
Чардак          -    639         -
 Дуго Поље  2 684         -         -
Укупно  8 330 4 231  2 993

У овоме попису недостаје Горњи Скугрић и ско-
ро сва требавска села (Толиса, Крчевљани, Кречане, 
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Јасеница) која данас припадају општини Модрича и 
која су тада, а и данас, насељена православним ста-
новништвом. Може се са великом сигурношћу прет-
поставити да је ту било најмање двије хиљаде станов-
ника. Податак за Дуго Поље узет је из пописа од 1931. 
године. 

Према истраживањима Миленка Филиповића 
већина српског становништва води поријекло из Хер-
цеговине, Црне Горе и са Косова и Метохије, хрватског 
из Далмације и западне Херцеговине, а бошњачког 
из Мађарске, Славоније и Србије (доселили послије 
ослобођења тих крајева од турске власти). 

Процјењује се да на подручју општине данас живи 
око 32 000, а у граду око 12 000 становника. Према по-
пису становништва из 1981. године без школе је било 
5 827, са основном школом 15 206, са школом за ква-
лификоване раднике 2 173, са средњом 1 513, са ви-
шом и високом 681, а дјеце до десет односно петнаест 
година 9 141 – укупно 34 541 становник. Те године на 
раду у иностранству било je 1 948 радника. У граду је 
живјело 1948. године 3 072 становника, 1961. било их 
је 5 032, а 1971. укупно 7324 да би 1981. достигао број 
од 9 630. Значајне промјене у структури становништ-
ва извршио је посљедњи грађански рат када је овдје 
доселило око десет хиљада Срба из Федерације БиХ. 
Тек наредни попис становништва 2011. године даће 
тачне податке о структури становништва. 
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Центар града – некад

Пољопривредно добро „Петар Мркоњић“
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Српска народна ношња из Посавине, са Требаве, 
Вучијака и Озрена је скоро идентична. Њом углавном 
доминира чиста бијела боја у материјалу и црвена и 
плава у везу. Ношња је (посебно женска) богато укра-
шена чипком и везом. 

Мушка народна ношња се састоји од: опанака од 
штављене говеђе коже са пуном кожом у газећем 
дијелу који се завршава тупастим врхом, уских кож-
них трака (опута) повезаних попречно са газећим 
дијелом и широким кожним каишем који се копча ис-
под чланака, чарапа које су исплетене од бијеле овчије 
вуне до чланака равно, а од њих до средине листа у 
облику плетеница, чакшира од бијелог платна са чип-
ком и везеном траком око ногавица и гајтаном (учку-
ром) око појаса умјесто каиша, кошуље до кољена од 
бијелог платна са чипком и везом по дну, око завр-
шетка рукава и са обje стране копчања по средини 
груди, тканице – широког појаса (од осам до десет 
сантиметара) тканог од предене овчије вуне најчешће 
у три боје (црвена, плава и бијела), јелека – кратког 
прслука без рукава од црне чохе са жутим гајтаном 
око рубова и извезеним различитим мотивима (гран-
чице, цвјетови, срца, крстови. . . ) на прсима и леђима, 
торбице за ношење фруле, ножића, чешља, огледала, 
дувана, ужине и слично) ткане или плетене од бојене 
предене овчије вуне са везеним различитим мотиви-
ма и плетеним гајтаном за ношење преко рамена и 
шубаре – капе од црног овчијег крзна или сукна у об-
лику фишека чији је врх увучен у унутрашњост тако 
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Врањак – Црква Покров пресвете Богородице

Копривна – Црква свете Петке
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Скугрић – Црква Рођење пресвете Богородице

Српска народна ношња из Посавине,
       са Требаве, Вучијака и Озрена
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да добије округао облик и улегнуће по средини чиме 
подсјећа на шајкачу. 

Женску народну ношњу чине: опанци – исти као и 
мушки, чарапе плетене од бојене предене овчије вуне 
до чланака равно, а од њих до кољена у облику плете-
ница и украшене цвјетићима, хаљина од бијелог пру-
гастог платна, од појаса до чланака фалтана, а доњи 
руб, рубови око рукава и око копчања на грудима 
украшени чипком и везом, тканица – појас око стру-
ка, исти као и мушки само дупло ужи, прегача ткана 
од разнобојне предене овчије вуне са дугим ресама 
по дну и гајтаном око паса, кецеља од црног сатена са 
везеним ружама на цијелој површини, чипком по ру-
бовима и гајтаном за везивање око појаса (замјена за 
прегачу), јелек - кратки прслук од црне чохе са жутим 
гајтаном и златним везом око рукава, на предњици и 
средини леђа, марама – комад бијелог платна (80 х 80 
сантиметара) изресан по ободу и са извезеном ружом 
на једном ћошку, савијен по дијагонали и везан у чвор 
испод браде или чешће иза врата. У састав женске на-
родне ношње може се уврстити и накит: минђуше, 
наруквице, прстење и посебно ниске дуката којима 
је означаван друштвени престиж, а често и величина 
мираза. 

Ово је ношња за свечане прилике (свадбе, славе, 
зборове и саборе) док је одјећа за свакодневну употре-
бу и рад била много једноставнија, практична и функ-
ционална. 
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ПРИВРЕДА је условљена низом фактора од рељефа 
преко хидрографије, квалитета земљишта, рудног 
богатства, климе и саобраћајних веза до образовне 
структуре становништва и степена развоја произ-
водних друштвених односа. Значајан утицај на њен 
развој имали су чести ратови и производи и средства 
производње који су освајачи доносили. 

Пољопривреда је све до посљедње четвртине два-
десетог вијека била основна грана привређивања. 
Темељила се на производњи у равничарском дијелу 
пшенице и кукуруза и узгоју говеда, свиња и перади, 
а у планинском јечма и зоби и гајењу говечета (буше) и 
овце. Дугу традицију има и производња посебно ква-
литетне шљиве, јабуке, крушке и трешње. Највише 
је произведено шљиве 1970. године 2 584 тоне, 1975. 
јабуке 597 и трешње 183 тоне, а 1964. крушке 750 
тона. Значајан допринос развоју пољопривреде дало 
је Државно пољопривредно добро „Петар Мркоњић“, 
основано још 1886. године, које је уводило савреме-
не агротехничке мјере и механизацију у ратарску, 
повртларску, сточарску и воћарску производњу. По-
ред пространих ратарских површина и плантажа 
шљиве и јабуке на овоме добру се развила и фарма са 
1200 музних крава. Снажан подстицај даљем развоју 
пољопривреда је добила отварањем индустријских 
капацитета: Млина (1. 5. 1951), Кланице и хладњаче 
(1959), Силоса (1968) и Пекаре (1976). Данас се 
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пољопривредна производња темељи на ратарској 
производњи кукуруза и пшенице, пластеничкој 
производњи поврћа, уређеним плантажама воћа и 
малим фармама претежно музних крава. 

Индустрија се почела развијати из малих занат-
ских радњи. Тако је уз помоћ мајстора Илије Панића 
25. 5. 1954. oснована Хемијска занатска радионица 
„Будућност“ за производњу паркет масти, товат-
не коломасти и пасте за ципеле да би 1957. прерасла 
у Творницу техничких мазива „Боснахем“, а од 1. 1. 
1961. у Рафинерију уља. Сличан развојни пут су имале 
и остале творнице: „Металрад“, творница металних 
дијелова (1948); „Столарија“, творница грађевинске 
столарије и намјештаја формирана 1949. као „Дрво-
рад“; „Памо“, творница папирне амбалаже (31. 5. 
1957); Творница кожне галантерије и обуће (27. 11. 
1961); „Хемија“, творница хемијских производа (1966); 
„Пластмо“, највећа творница пластичне амбалаже 
у Босни и Херцеговини (1974). У периоду од 1975. до 
1980. године Модрича постаје индустријски град - 
учешће индустрије у укупном друштвеном произво-
ду достигло је 64%, а број запослених у индустрији 
је био 2 411 радника што је било 50% запослених у 
друштвеном сектору. Све ове фирме су претрпјеле 
велика ратна разарања и дубоке промјене у процесу 
транзиције, једино је Рафинерија уља сачувала своје 
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погоне, задржала континуитет производње, стално 
унапређивала технологију и освајала нове производе. 

Саобраћај је у великој мјери био условљен 
премошћавањем ријеке Босне. Све до 1893. године, 
када је ријека премошћена дрвеним мостом, прелаз 
преко ње је био једино могућ скелама код Добор куле 
и код Модричког Луга. Дрвени мост је замијењен бе-
тонским 1963, а нови мост као поклон Владе Јапана Ре-
публици Српској отворен је 12. 3. 2007. Први воз пру-
гом Шамац – Модрича – Добој прошао је 15. 7. 1947. 
Пут Оџак – Модрича – Шамац асфалтиран је 1969, 
Модрича – Градачац 1973, Модрича – Добој лијевом 
обалом ријеке 1978, а десном 1985. Данас путну мре-
жу на подручју општине чини 480 километара путева, 
од чега 45 километара магистралних, 18 регионалних 
187 локалних и 230 некатегорисаних. Сви магистрал-
ни и регионални и 112 километара локалних путева 
је асфалтирано. Модрича је удаљена од Градачца 19, 
Шамца 21, Добоја 47, Брчког 65, Бијељине 93, Тузле 97, 
Бање Луке 135, Београда 197, Сарајева 210 и Загреба 
242 километра. 

Транспортно предузеће 50-их година је имало шест 
запрега и један камион да би Ремонтранс 80-их година 
располагао са преко педесет вучних јединица од пре-
ко хиљаду тона. Аутобуска станица је данас смјештена 
поред Жељезничке и кроз њу сваки дан прође преко 
сто аутобуса. Прва пошта у Модричи са телефонском 
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централом изграђена је 1948, градња садашње зграде 
почела је 1964, а у међународни телефонски саобраћај 
је укључена 1980. Данас је цијело подручје општине 
покривено мрежом фиксне и мобилне телефоније. 

 
Комуналне дјелатности су пратиле брз развој 

града из занатско-трговачког у урбани индустријски 
центар. Прва електрична централа са неколико десе-
тина сијаличних мјеста прорадила је 29. 11. 1948, а 
први далековод стиже и гради се прва трафостани-
ца 1955. да би 1976. била завршена електрификација 
цијелог подручја општине. Модрича је водовод доби-
ла 1967, а канализацију 1979. Градски парк је уређен 
1957. и у њега пренесен Споменик борцима НОР-а. 
О снадбијевању града водом, његовом уређењу и 
чистоћи до 1995. старало се Комунално предузеће 
„Мајна“ када је оно подијељено на два предузећа (Во-
довод и канализација и Комунално) и приватизовано. 

Угоститељство, трговина и туризам су се ра-
зви јали у складу са брзом индустријализацијом и 
урба низацијом града. Градска кафана је изграђена 
1967, Мотел „Мајна“ 1969, а савремена Робна кућа 
“Модри чанка“ 1978. Уређена су излетишта на Мајни, 
поред ријеке Босне, поред (према Програму и идејном 
пројекту рестаураторских и адаптационих радова 
др Иве Бојановског) реконструисаног Добор града и 
у Спортско-рекреационом центру Ријечани Горњи 
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(изграђен 1984) који осим спортских терена распола-
же са 120 лежаја и 150 ресторанских столица. 

На Дугој њиви, традиционалном излетишту, се 
одржава велики народни збор у првој недјељи уочи 
Видовдана као знак сјећања на борце Војске Републи-
ке Српске који погинуше у пробоју Коридора живо-
та 1992. Судећи по имену планине Требава («требва« 
на старословенском значи жртвеник а на руском ол-
тар) ова традиција, вјероватно, потиче још од позне 
претхришћанске словенске епохе када се овдје на-
род окупљао средином љета да у плодовима приноси 
жртве Богу. Српски краљ Драгутин Немањић је овдје 
подигао Манастир светог пророка Илије и опет се на-
род окупљао средином љета (2. августа, на Илиндан). 
За вријеме турске власти манастир је срушен, али је 
традиција окупљања остала. Између два свјетска рата 
збор је био посвећен учесницима Требавске буне, а 
1992. године подигнута је Црква светог цара Лазара 
и свих светих великомученика српских од Косова до 
данас. Народни збор на Липи поред Спомен-цркве 
светог мученика Јована Владимира, кнеза српског, 
која је посвећена борцима Вучијака, одржава се сваке 
године у прву недјељу прије Спасовдана. Сајам домаће 
радиности „Традиција и ја“ и Сајам меда и производа 
од меда устанољени су 2008, а сајам Отворени дани 
модричке привреде 2010. године. 
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Зграда општине Модрича

Рафинерија уља Модрича
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Мотел „Мајна“

 Мост у Модричи на ријеци Босни
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ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ су дуго били ве-
зане само за усмену народну традицију (народна 
предања, легенде и пјесме, обичаје и обреде, саборе, 
зборове и вашаре, народну медицицину и лијекове...) 
и дјелатност вјерских заједница. Свој бржи развој 
доживљавају захваљујући европским утицајима који 
су долазили са трговачким прекограничним везама. 

Вјерске заједнице су све до краја деветнаестог 
вијека биле скоро једине институције које су се ба-
виле духовношћу, културом и образовањем и имале 
значајан утицај на сва друштвена кретања. Због тога 
је проучавање њихове активности изузетно важно за 
националну и културну историју овог подручја. 

Српска православна црква у Модричи Покров пре-
свете Богородице и први свештеник Тодор Селаковић 
Херцеговац у писаним изворима први пут се спомињу 
1. 10. 1837. Сигурно је, судећи по честим топоними-
ма Црквина, Клиса, Ћелија и по народном предању, 
на подручју општине и прије овог времена, још од 
ранохришћанског периода, било више православних 
храмова, “који су под Турцима морали избјећи. “ Нова 
црква, врло импозантна грађевина, подигнута је 1855, 
али послије окупације 1878. препукне једна греда и 
сруши се кров. Црква више није обнављана, већ је од 
њеног камена 1914. почела, а 1921. завршена градња 
данашње Цркве Успења пресвете Богородице. У ужем 
подручју града су подигнуте Црква Покров пресвете 
Богородице у Вишњику, Црква свете Петке у Модрич-
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ком Пољу и Црква светог Пантелејмона у Добрињи, а 
у селима на подручју општине подигнуто је у разли-
читим временским периодима још тринаест храмова 
и уз већину њих су изграђени црквени домови. 

Католички самостан и Црква светог Илије су 
подигнути у Модричи за мађарске управе у вријеме 
папе Гргура XII (од 1572. до 1585). Око 1663. надошла 
ријека Босна или Дуса (вјероватније) је срушила цркву 
и она више није на томе мјесту обнављана. На мјесто 
данашње католичке цркве у Модричи пренесена је из 
Гаревца 1899. Црква светог Илије. Осим у граду данас 
постоји католичка црква у Гаревцу и самостан у Чар-
даку. 

Исламска заједница се формира одмах по доласку 
Турака. Исламизација овдје није захватила широ-
ке слојеве хришћанског становништва осим у самој 
касаби и приградском насељу Таревци. О времену 
изградње три модричке џамије нема поузданих пода-
така. Према предању Бијелу или Шићку џамију (пре-
ко пута Градског парка) саградио је босански теф-
тердар Осман-ефендија, рођени Модричанин, у 17. 
вијеку. Средња џамија се налази у близини Турбета 
двојице шехита за које легенда каже да су погинули 
преко ријеке Босне и дошли носећи главе под пазухом 
до џамије и ту умрли, а за џамију на обали рјечице 
Дусе предање каже да је подигнута на мјесту католич-
ке цркве коју је вода срушила. 
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Црква Покров пресвете Богородице у Модричи

Црква Вазнесење Господње у Копривни
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Католичка црква у Модричи

Бијела или Шићка џамија у Модричи
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Образовање се све до краја 19. вијека одвијало 
само у оквиру патријахалне породице и вјерских 
заједница. У породици су дјеца васпитавана на бази 
народне предаје, традиције и обичаја и практич-
ном оспособљавању за пољопривредну и занатску 
производњу. У вјерским заједницама осим вјерске по-
уке су учила писање, читање и рачунање. 

Српска основна школа у Модричи је постојала пре-
ма предању још 1795, а први писани траг о њој (пре-
ма истраживањима Миленка Филиповића и првом 
учитељу Христу Марковићу Самоковлији) је из 1841. 
Државна основна школа је почела радити 1886, а 
Државна нижа реална гимназија 13. 9. 1948, која заједно 
са основном школом сели у новоизграђене просторије 
данашње Основне школе „Свети Сава“ 8. 2. 1951, а 11. 
10. 1955. интегришу се у осмогодишњу школу. Основна 
школа „Сутјеска“ се издваја у другу градску основну 
школу 1976. да би се поново ујединиле 1992. и добиле 
име „Свети Сава“ 10. 5. 1993. Изградњом нове школске 
зграде 2002. године поново се издваја Основна шко-
ла „Сутјеска“. Основне школе се први пут помињу: 
1837. у Врањаку, 1850. у Копривни, 1881. у Милошевцу, 
1884. у Дугом Пољу, 1909. у Гаревцу… Све ове школе 
су, вјероватно, радиле и раније, али писане трагове о 
њиховој активности су уништили ратови и вријеме. 

Стручна школа за ученике у индустрији и занат-
ству је почела са радом 1946, а гимназија 1960. До 1966. 
обје школе су радиле у десном крилу данашње Основ-
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не школе „Свети Сава“ када се селе у новоизграђени 
монтажни објекат који се налазио на мјесту садашње 
Основне школе „Сутјеска“. Школе се интегришу у 
Центар за средње образовање 1972, у нову (данашњу) 
зграду се селе 1976, а садашње име Средњошколски 
центар „Јован Цвијић“ добија 2002. године. Временом 
средња школа је своје програме прилагођавала потре-
бама привреде и друштва тако да је образовала учени-
ке за занимања хемијске, машинске, пољопривредне, 
економске, правне и електро струке. 

Нижа музичка школа је радила од 1957. до 1963, 
а Дјечије обданиште је почело да ради 1. 9. 1970. 
Најзначајнији допринос у описмењавању одрас-
лог становништва дали су аналфабетски течајеви и 
вечерње школе у периоду послије Другог свјетског 
рата, а стручном оспособљавању Народни уневрзи-
тет. 

Године 2010. у двије основне школе на подручју 
општине знања и вјештине је стицало 2 468 ученика 
у 132 одјељења под руководством 180 наставника, а 
у Средњошколском центру „Јован Цвијић“ је радило 
36 одјељења са 980 ученика и 52 професора. У саставу 
двије основне школе као њихова подручна одјељења 
дјелује пет пуних деветоразредних школа ( у Мило-
шевцу, Дугом Пољу, Врањаку, Копривни и Скугрићу) 
и десет петоразредних. 
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Основна школа „Сутјеска“

Основна школа  “Свети Сава“
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Дом здравља Модрича

Средњошколски центар „Јован Цвијић“
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Здравство се дуго темељило на традиционалној 
медицини и народним лијековима. Народни видари 
су ли је чили чајевима и мелемима од трава и намије-
штали уганућа и преломе. Појединци су постајали 
прави специјалисти, тај посао су обављали за више 
села и често од њега и живјели. Прва амбуланта је 
отворена 1911. и радила је у континуитету, осим у 
вријеме ратова, када су љекари бивали мобилисани за 
потребе војски. 

Године 1945. амбуланта је радила у приватној кући 
и у њој само један љекар – ратни заробљеник Нијемац. 
Услови су се знатно побољшали када је 1955. набављен 
први рендген апарат и посебно када је 1962. изграђена 
нова здравствена станица на мјесту садашњег Дома 
здрав ља у коме данас ради 15 тимова породичне меди-
цине са 22 љекара и укупно 130 запослених радника. 

Непосредно по завршетку Другог свјетског рата 
у „Вили Карамата“ у Јакешу отворен је Дом за рат-
ну сирочад, а 1970. изграђен је нови објекат у који су 
смјештене старе и изнемогле особе који 1974. прерас-
та у Социјалномедицинску установу „Јакеш“ у оквиру 
које се 1978. оснива у Гаревцу Насеље „Бреза“ за осо-
бе неспособне за самосталан живот и рад у средини 
којој примарно припадају. Данас у Завод за лијечење, 
рехабилитацију и социјалну заштиту хроничних ду-
шевних болесника „Јакеш“ Модрича има мјеста за 275 
пацијената о којима брине 160 запослених од чега два-
десетак са високом стручном спремом. 
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 Култура се дуго развијала као народна усмена 
предаја (причање и пјевање), традиција и обичаји, 
светковине и забаве на прелима и сијелима, зборо-
вима и саборима, свадбама и славама. Нажалост, 
мало тога је са овога подручја истражено и записано. 
Значајан прилог у очувању материјалног и духовног 
блага овог подручја дао је Марко Раулић Ђукић у 
књизи «Куће спавајуће». 

Први писани траг о једном културном програму 
је сачувани плакат Светосавске забаве из 1886. годи-
не. Судећи по богатству и разноврсности садржаја 
из овога програма овакве манифестације су се мо-
рале одвијати и знатно раније. Српско културно-
просвјетно друштво „Просвјета“ основано је 1902, а 
Српско православно пјевачко друштво „Зора“ 1903. 
године. Муслимани су се окупљали око „Гајрета“ 
(1903), а Хрвати око „Напретка“ (1904). Рад српских 
друштава је био забрањен одмах послије Сарајевског 
атентата 1914. године да би био поново обновљен и 
изузетно интензивиран одмах по завршетку Првог 
свјетског рата. За вријеме Другог свјетског рата те ак-
тивности су замрле. 

Послије рата основана је Драмска секција и На-
родна библиотека „Вук Караџић“ (1946), Биоскоп 
„Партизан“ и Културноумјетничко друштво (1949) 
да би њихов рад био обједињен у новоизграђеном 
Дому културе који је званично отворен 29. маја 1955. 
године. Дом је имао позоришну и биоскопску салу, 
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читаоницу, шах-салу, војнички клуб, библиотеку и 
простор за рад Народног универзитета који се ба-
вио основним и стручним образовањем одраслих. 
Дом културе заједно са Народним универзитетом 
организовао је цијели низ културних и образов-
них манифестација: Прољећни фестивал омладин-
ског културноумјетничког стваралаштва, Посавски 
сусрети – међуопштинска културнопросвјетна и 
спортска смотра, Филмска сриједа, Завичајна збирка 
књижевних и научних дјела и Документациони цен-
тар за истраживање историје Модриче. 

Српски културни центар (1992) је установио нове 
манифестације Светосавска академија, „Златна 
лира“ – мали фестивал велике поезије (такмичење у 
казивању родољубиве поезије), Прољећни маскем-
бал, Видовданско вече пјесме и игре, Завичајно вече 
Пјесници и сликари своме граду и празнику „Косов-
ски божур“, Јесењи културни мозаик, Дјечија Нова го-
дина, два наградна конкурса за литерарне и ликовне 
радове „Савовање“ и „Вид Видовдана“ и развио богату 
издавачку дјелатност. 

На традицији Прве светосавске академије из 
1886. обновљен је 26. 11. 2007. године рад Српског 
културно-просвјетног друштво „Просвјета“ (1902), 
али сада под име ном Културноумјетничко друшт-
во „Модрича“ које у свом саставу има Драмско-ре-
цитаторску секцију, Фолклорну секцију, Етно групу 
„Вида“, Мажореткиње Модриче, Позоришну сцену 
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младих и Плесну групу брејк-денса. Обновљен је рад 
културноумјетничких друштава у Милошевцу, Дугом 
Пољу, Таревцима и Копривни. 

Цијели низ ликовних стваралаца је модричке про-
сторе чинио оку љепшим: сликари и графичари Кемал 
Ширбеговић и Сенадин Турсић, вајар Мато Андрић, 
сликари браћа Владо и Младен Шерић, ликовни педа-
гози Младен Кречковић и Душан Богдановић, графи-
чар Ђорђе Никић, портретиста и фрескосликар Јово 
Гујић, сликар историјских мотива Миленко Мишић... 

У књижевном стваралаштву почетак 20. вијека су 
обиљежили пјесници Авдо С. Карабеговић и Авдо 
Карабеговић Хасанбегов, а крај стољећа цијели низ 
веома продуктивних стваралаца: Марко Раулић 
Ђукић, Јелена Гргић Матијашевић, Милена Дрпа, 
Драгица Поповић, Тошо Јовановић, Здравко Гајко 
Поповић, Милорад Никић, Давид Танасић. . . Посеб-
но су за снажнију афирмацију писане ријечи значајне 
активности које организује Омладински књижевни 
клуб „Младост“ основан 2000. годинe. 

Као посебно значајан културни центар на подручју 
општине истиче се Толиса у којој је поп Саво Божић 
1932. године подигао такозвану Руску бању у чијем 
саставу је поред љечилишта била смјештена бога-
та библиотека и велика позоришна дворана. То су 
најстарије установе овога типа на подручју општине, 
чија се обнова припрема. 
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Народна библиотека „Вук Караџић“ Модрича

Културноумјетничко друштво 
„Модрича“ – Модрича
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Културноумјетничко друштво 
Дуго Поље - Ботајица

Културноумјетничко друштво Милошевац
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Информисање је прешло дуг пут од гласника и 
телала, преко добошара до штампе и радија. У сав-
ременом смислу информисање на овом подручју 
почиње отварањем првих читаоница српске и мус-
лиманске – одвојено (1908) и хрватске (1911). Њихов 
рад су прекидали само ратови да би потпуно замрле у 
Социјалистичкој Југославији када се за информисање 
користе народни зборови и митинзи, зидне и џепне 
новине. 

Као четврта по реду радио станица у Босни и Хер-
цеговини Радио Модрича почиње 9. марта 1964. годи-
не да емитује програм и од тада ради у континуитету 
до данас са прекидом због забране рада у периоду од 
1. 1. 2002. до 20. 5. 2005. године. Поред информатив-
ног Радио има богат културни, образовни, забавни и 
комерцијални програм. 

Општинска организација Социјалистичког савеза 
радног народа од 8. 9. 1981. до 20. 9. 1985. године изда-
ла је 45 бројева „Модричких новина“. Било је и касније 
покушаја обнављања њиховог штампања, али то се 
због малог тиража а великих трошкова завршавало 
на по два-три броја. 

Од 28. јуна 2004. општина Модрича издаје „Видов-
дански годишњак“ – друштвену, привредну, културну 
и спортску хронику општине између два празника, а 
од 27. јануара 2006. Српски културни центар штам-
па „Савовање“ – општински годишњак за културу, 
а Општинска борачка организација издаје годишњи 
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билтен „Саборац“ од 15. фебруара 2006. године. Ова 
три годишњака представљају цјеловит љетопис свих 
збивања на подручју локалне заједнице и дају њену 
цјеловиту слику за сваку годину. 

 
Спорт као надметање у снази и вјештини дуго је 

био везан за народне зборове, саборе, вашаре и тефе-
риче када су се младићи надметали у традиционал-
ним дисциплинама: скок у даљ, бацање камена са ра-
мена, рвање, натезање конопцем и клипом, пењање 
уз дрво. . . Организовано бављење спортом почиње 
оснивањем друштва „Српски соко“ 1910. и снажно се 
интензивира изградњом поред данашње православне 
цркве Соколског дома 1920.  

Фудбал је најмасовнији и најпопуларнији спорт. 
Прву фудбалску лопту донио је Ђока Петровић, сту-
дент из Прага, 1921. Исте године је основан Фудбал-
ски клуб „Рогуљ“ који 1923. мијења име у „Зора“, по-
том 1927. у „Олимпија“, 1938. у „Добор“, 1945. у „Слога“, 
1952. у „Напредак“ да би 1. новембра 1967. коначно 
добио данашње име „Модрича“. Клуб је најзначајнији 
успјех остварио 2008. године када је освојио прво 
мјесто у Премијер лиги БиХ. Данас имају модеран ста-
дион са свим помоћним просторијама и 1400 сједећих 
мјеста на трибини и 8000 стојећих. На подручју оп-
штине постоји још 14 клубова који имају уређене 
спортске терене за фудбалске утакмице, а скоро свака 
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мјесна заједница има уређене полигоне за такозване 
мале спортове. 

Одбојка је други по популарности а први по 
успјесима спорт у Модричи. Игра се од 1937. када је 
прву одбојкашку лопту донио Ђока Максимовић. 
Прва одбојкашка екипа формирана је 1947, а 
Одбојкашки клуб „Модрича“ основан је 8. марта 1967. 
Најзначајнији тренутак у развоју клуба је добијање 
спортске дворане са 3000 мјеста 1978, а највећи успјех 
Клуба је слиједио већ 1979. године - освајање шампи-
онске титуле у Југославији. Женски одбојкашки клуб 
„Феријалац“ основан је 19. јануара 1981. и исте године 
осваја Куп Босне и Херцеговине. Већ сљедеће године 
мијења име у „Феријалац – Хемија“. Од 1985. до рас-
пада Југославије такмиче се у Првој савезној лиги, а 
од тада под именом Модрича наступају у Првој лиги 
Републике Српске и Премијер лиги Босне и Херцего-
вине. 

Гимнастичко друштво је формирано 1947, а 1952. 
мијења име у Друштво за тјелесно васпитање „Пар-
тизан“ и проширује своје активности на женски и 
мушки рукомет, атлетику и одбојку. Рад Друштва се 
одвијао у спортској сали Културног центра и на игра-
лишту за мале спортове поред Центра све до престан-
ка рада 1978. године. 

Кошаркашки клуб је формирао у фебруару 1972. 
професор Панто Вукоја. Клуб се претежно такми-
чио у регионалној лиги без значајнијих успјеха, али 
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захваљујући популарности овога спорта међу мла-
дима функционише до данас и организује веома 
посјећен турнир у уличном баскету Видовдански куп. 

Клубови борилачких спортова имају дугу тради-
цију и окупљају велики број младих који постижу 
значајне резултате и ван подручја Босне и Херцегови-
не. Посебно значајне резултате постижу Карате клуб, 
Кик бокс клуб и Клуб џију-џица „Ипон“. 

 Модрича је стекла све потребне услове да постане 
један од најзначајнијих привредних, саобраћајних, 
културних и спортских центара Републике Српске. 
У прилог томе иду природни услови (рељеф, хидро-
графија и клима), њен географски полажај природне 
споне западног и источног дијела Републике Српске 
и сјевера и југа Босне и Херцеговине и достигнути 
степен привредног развој. 

Мале фарме, плантаже, стакленици и произ-
водни погони су у пуном развојном замаху. Њих 
прати и динамичан развој услужних дјелатности, 
занатских радњи, трговине и угоститељства. Све 
ово прати модернизација здравствене заштите 
становништва, унапређење образовног система, 
подизање на виши ниво културних манифестација, 
стварање услова за масовно бављење спортом и 
рекреацијом. У припреми су реализација значајних 
пројеката: обилазница око града, подузетничка 
зона, 2 проточне минихидроелектране на ријеци 
Босни. . . 
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Спортско-рекреациони центар Ријечани

Српски културни центар
са Сајма домаће радиности „Традиција и ја“
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Стадион Фудбалског клуба „Модрича“

Спортска дворана Модрича – 
детаљ са једне приредбе
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МОДРИЧА НА ТАЛАСУ ВИЈЕКОВА

„Вријеме гради, вријеме разграђује“, каже на-
родна пословица. Нажалост, на овим просторима 
вријеме је често рушило оно што су вриједне руке 
градиле. Пролазиле су овуда разне војске и иза себе 
остављале згариша. Испред њих је бјежало једно, а 
долазило друго становништво, у зависности под 
чијим заставама и у име кога су војске долазиле. 
Само су најупорнији остајали или се поново враћали 
на вјековна огњишта. Ратови, буне и устанци били 
толико чести да је свака генерација доживјела по 
један а неке и по два. Двије генерације никако нису 
стизале да одрасту под истим кровом, а велики број 
је оних који су овдје рођени, а принуђени да спас и мир 
траже широм Европе, по Америци и Аустралији. Ра-
тови су уништавали привредне, али и културне и 
духовне објекте, књиге, документе и архивску грађу 
што истраживачима прошлости представља кру-
пан проблем. Значајан прилог истраживању про-
шлости Модриче дали су професор доктор акаде-
мик Миленко Филиповић у књизи „Модрича некад и 
сад”, Мухидин Спужић у књизи „Хроника Модриче”, 
Бранко Белић и Ђорђе Нијемчевић књигом „Кратак 
преглед прошлости Модриче” и посебно група ауто-
ра у капиталном дјелу „Модрича са околином у про-
шлости”. 
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ИСТОРИЈА је овдје остављала добоке трагове у 
материјалној и духовној култури, у структури станов-
ништва и формирању његовог менталитета. Скоро у 
свим великим историјским сукобима на Балкану ово 
подручје је имало стратегијски значај за сукобљене 
стране, а највеће жртве су биле домицијелно ста-
новништво које је било принуђено да учествује 
на једној или другој страни и то често међусобно 
супростављено. 

Праисторија, период до појаве писма, на овоме 
подручју није до сада систематски и темељито истра-
живана. Сигурно је да су планине и долине ријека об-
расле бујном вегетацијом биле богато ловиште за људе 
старијег каменог доба, а плодно тло равнице житница 
људима из млађег каменог доба. Најзаначајније архео-
лошко налазиште из старијег каменог доба је Градина 
изнад ријеке Босне у Дугом Пољу, а из млађег каменог 
доба Кулиште у Крушковом Пољу. Око 3000 година 
прије нове ере на ово подручје долази становништ-
во индоевропског поријекла са подручја сјеверно од 
Црног мора које је познавало употребу метала. Око 9. 
вијека прије нове ере почиње употреба гвожђа, а у то 
вријеме је, највјероватније, подигнута и утврда Добор 
гдје су пронађене велике количина троске од топљења 
жељезне рудаче. 
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Римско доба у прва четири вијека нове ере 
овом подручју је донијело цијели низ значајних 
цивилизацијских тековина античког свијета. Модри-
ча је припадала провинцији Панонија, дијацези Се-
цунда. Римским путем који је водио долином ријеке 
Саве била је повезана и са западним и са источним 
дијеловима тога царства. Падом Западног римског 
царства контролу над овим подручјем преузима Ис-
точно римско царство, касније Византија. Великом 
сеобом народа Словени су стигли овдје током 6. и 7. 
вијека организовани у почетку у родове и племена по-
том у жупе и на крају у средњовјековне државе. 

 
У средњем вијеку Модрича је припадала жупи Не-

навиште (са сједиштем, вјероватно, у насељу Цигле у 
данашњем Скугрићу) и области Усора која је као гра-
нично подручје Босне и Угарске често била попри-
ште оштрих сукоба и мијењала господаре – босанске 
и угарске краљеве. Први писани траг о Модричи на-
лазимо у једној повељи угарског краља Беле IV од 20. 
7. 1244. Овим подручјем је управљао од 1284. до 1316. 
српски краљ Драгутин Немањић па вјероватног из тог 
периода (а можда и из ранохришћанског доба) потичу 
трагови многих цркава данас садржани у топоними-
ма Црквина, Клиса и Ћелија и у народном предању да 
је ту постојала „црква од старина па је под Турцима 
морала избјећи. “ 
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У циљу одбране од Угарске крајем 14. вијека по 
одобрењу Стефана Твртка I Котроманића, краља 
Србије и Босне (крунисан 1377. године у манастиру 
Милешава), Иваниш Хорват, бан мачвански и славон-
ски, на праисторијском утврђењу подиже 1388. годи-
не бедеме и град Добор у чијој одбрани 1394. године и 
сам паде у угарско ропство. Најжешћи сукоби између 
босанске властеле и Угара почели су 1405, а завршени 
1408. године када је угарски краљ Жигмунд овдје, на 
Добор граду, посјекао преко 170 босанских великаша 
и њихова тијела са зидина куле бацио у Босну. 

 
Турска власт је освајање Босне припремала дуго 

и стрпљиво, а онда је разједињену и исцрпљену 
унутрашњим сукобима и ратовима са Угарском брзо 
освојила 1463. године. Модрича са околином у то 
вријеме се налазила под влашћу српског деспота Сте-
фана Бериславића који је одолијевао турским притис-
цима све до 1536. године када су га на превару Турци 
убили и запосјели Добор град гдје су поставили базу 
за даља освајања у Славонији. Помјерањем границе 
на сјевер ово подручје се нашло у дубокој позадини 
империје подијељено ријеком Босном на зворнич-
ки и босански санџак. Модрича је припадала нахији 
(касније капетанији) Ненавиште са сједиштем у Гра-
дачцу, а Добор је био у почетку сједиште истоимене 
нахије чији је центар касније премјештен у Дервенту. 
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Стратешки значај ово подручје поново добија 
послије пораза Турака под Бечом 1683. и код Сенте 
1697. Исте године Еуген Савојски продире долином 
ријеке Босне све до Сарајева и пали насеље. Сличан 
подухват је 20. 11. 1716. подузео аустријски пуковник 
Петраш и том приликом запалио Добор град послије 
чега није обнављан. Са аустријском војском повукао 
се одавде и велики број хришћана. 

Осамнаести вијек је протекао у каквом-таквом 
миру да би цијели деветнаести био вријеме великих 
буна и промјена. Одавде ће, са свог љетниковца у Чар-
даку, Осман-капетан Градашчевић повести своје чете 
на гушење устанка у Србији и бити поражен и сам 
рањен у Бици на Мишару 2. 8. 1806. Одавде ће и његов 
син Хусеин-капетан водити покрет босанских бегова 
за очување својих феудалних привилегија 1831. годи-
не. Иако је послије првих успјеха, када је и изабран 
за босанског везира, Хусеин био поражен 2. 6. 1832. и 
напустио Босну спаливши свој љетњиковац у Чарда-
ку, покрет је наставио да дјелује све док га Омер-па-
ша Латас није коначно угушио 1850. код Добор града 
са кога ће, као некад угарски краљ Жигмунд, велики 
број посјечених вођа буне побацати у ријеку Босну 
и саркастично се извинити свом пријатељу београд-
ском Хафиз-паши што једно вријеме неће моћи кори-
стити за исхрану савску рибу јер ће се она хранити 
бошњачким месом. 

Док су се бегови борили за очување својих фе-
удалних привилегија, српска раја је дизала буне за 
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социјално и национално ослобођење. Буна попа 
Јовице Илића је крваво угушена 13. 3. 1834. године у 
Подновљу, Посавска буна проте Стевана Аврамовића 
10. 10. 1858. код Орашја, Требавска буна попа Пет-
ка Јагодића из Врањака 13. 10. 1858. на Дугој њиви, 
а Вучијачки устанак 1877. Само послије Посавско-
требавске буне убијено је око 600 Срба, 230 одведе-
но у ропство, 2000 пребјегло преко Саве у Аустрију, а 
спаљено је преко 200 кућа. 

 
Аустро-Угарска је ове буне и устанке вјешто иско-

ристила да дипломатским путем на Берлинком кон-
гресу од 13. 6. до 13. 7. 1878. добије право окупације 
Босне и Херцеговине. Окупација није прошла без от-
пора, најжешће овдје, у Посавини, коју су Аустријанци 
освајали по два пута. Отпор су сломиле бројне и добро 
опремљене снаге регуларне војске и успоставиле оп-
штинску власт у Модричи, а котарску у Градачцу. Срби 
ту власт нису осјећали као своју па су се окупљали око 
Српске црквено-школске општине, која је за њих по-
стала „своја држава у туђој држави, “ и око културних 
и спортских друштава које је она формирала. У овом 
периоду долази до снажнијег развоја пољопривредне 
производње, занатства и трговине, али нова „европ-
ска власт“ није испунила народна очекивања првен-
ствено због оштрих мјера у спречавању остваривања 
грађанских и националних слобода. 
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Добор кула – свједок бурне историје

Турбе – споменик из турског доба
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Црква Успење пресвете Богородице у Модричи
   - темељи освештани на Дан 

Сарајевског атентата

Спомен црква на Дугој њиви
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Први свјетски рат су најавили пуцњи Гаврила 
Принципа у престолонаследника Франца Фердинан-
да на Видовдан 1914. у Сарајеву. Тога дана жандари су 
растурили велики народни збор у Модричи окупљен 
на освештању темеља данашње православне цркве 
и један број најугледнијих људи и свештеника, међу 
њима и попа Саву Божића, одвели у затвор у Тузли. 

Одмах је забрањен рад свих српских друштава, 
читаонице и школе. Почела је репресија над Србима: 
насилна мобилизација и слање на све европске фрон-
тове, хапшења и депортација у логоре Добој (кроз 
који је прошло 45 000, а у њему страдало преко 10 000 
Срба), Арад, Шопроњ, Коморан и Грац и безобзирна 
конфискација цјелокупне имовине. 

Значајан број младића са овог подручје које су мо-
билисале аустријске власти предао се Русима, пре-
бацио се до Грчке и прикључио се српској војсци у 
пробоју Солунског фронта. Само из Милошевца, пре-
ма истраживању Ђорђа Нијемчевића, било је преко 
педесет добровољаца, а из Дугог Поља и Ботајице два-
десет два. Нажалост, немамо потпун списак тих бора-
ца ни одговарајуће спомен-обиљежје. 

Краљевина Југославија је брзо успоставила оп-
штинску у Модричи и котарску власт у Градачцу. 
Обновљен је рад забрањених културних и спортских 
друштава, школа и читаоница. Једино је Државно 
пољопривредно добро „Петар Мркоњић“ стално про-
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ширивало производњу, 1920. основало је Земаљску 
пољопривредну школу, а већ 1939. је запошљавало 150 
радника. Прокопом канала до ријеке Босне исушена је 
бара Чворкуша, легло комараца и извор заразе. У овом 
периоду грађанске пoлитичке партије развијају своју 
широку активност и на овоме подручју, али само у 
вријеме избора. Највише присталица су имале Српска 
радикална странка међу Србима, Југословенска мус-
лиманска организација међу муслиманима и Хрват-
ска сељачка странка међу Хрватима. Комунистичка 
партија је дјеловала преко својих чланова који су овдје 
повремено боравили: Ристо Микичић, обућарски 
радник, прво секретар Мјесног комитета Комуни-
стичке партије Југославије у Сарајеву, а потом и 
покрајински секретар за Босну и Херцеговину, који је 
послије осмогодишње робије прогнан у Модричу гдје 
је 1941. ухапшен и убијен у усташком логору; Вјекослав 
Бакулић, агроном из Осијека запослен једно вријеме 
на Пољопривредном добру (погинуо 1941. у Осијеку) 
и др Мустафа Мујбеговић из Тареваца, студент меди-
цине у Бечу и Пешти, погинуо 1942. године у Вуко-
савцима на Мајевици. Овакве националне и класне 
подјеле имаће свој крвави епилог у Другом свјетском 
рату, када се поред антифашистичке борбе води и 
оружана револуција. 
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Други свјетски рат у Модричи је почео распа-
дом Врбашке дивизије чији се штаб налазио у граду 
и уласком Нијемаца 16. 4. 1941. Модрича се нашла у 
саставу Независне Државе Хрватске са општинским 
поглаварством и котарским уредом у Градачцу. 

Устанак на Озрену и Требави почео је веома органи-
зовано и масовно већ 22. 8. 1941. Устаници су успјели 
да на Требави створе велику слободну територију 
коју су успјешно (некад оружјем, некад преговорима) 
бранили све до 1945. године. У немоћи да сломе уста-
нак усташе су за одмазду у Брвну 25. 8. стријељали 14 
мјештана. 

Најжешћу офанзиву на слободну територију Треба-
ве великим снагама и уз подршку артиљерије усташе 
и домобрани су покренули из правца Градачца и Гра-
чанице у марту 1942. и том приликом попалили села 
Ждребан и Скугрић, али су били заустављени и пот-
пуно поражени 26. марта 1942. године на Дугој њиви. 
За одмазду на мосту у Модричи усташе су стријељале 
11 Срба. Послије овога пораза усташка власт, свјесна 
војне снаге и организованости устаника, потписала је 
Липички споразум 28. маја 1942. године којим се уста-
ницима гарантује политичка и војна аутономија. 

За команданта Требавског одреда Југословенске 
војске у отаџбини у Палежници је 6. маја 1942. иза-
бран поп Саво Божић који добром организацијом 
власти и војске успијева да заштити народ овог краја 
од већих страдања и разарања. Вучијачка села је чу-
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вао Вучијачки одред Бранка Ковачевића, посавска 
Посавски одред Павла Гајића, а заједно су чинили 
Требавско-посавски корпус на чијем челу је био поп 
Саво Божић. Посљедњи велики злочин усташе су по-
чиниле на Божић 7. 1. 1945. када су у Модричи убили 
69 Срба и попалили трећину зграда. 

Партизани су Модричу, због њеног стратешког 
значаја, ослобађали четири пута и у њој се, углавном, 
кратко задржавали: од 8. 9. до 24. 12. 1943, од 10. до 
19. 1. 1944, од 12. до 15. 9. 1944, од 13. до 19. 3. 1945. 
и коначно је ставили под своју контролу 9. 4. 1945. 
Најзначајније за ширење партизанског покрета је 
било прво ослобођење када су јединице Првог бо-
санског корпуса нанијеле тешке губитке Требавском 
одреду Југословенске војске у отаџбини, успостави-
ле своју власт и формирале Требавски партизански 
народноослободилачки одред 20. 9. 1943. у Скугрићу 
(командант Реља Пећо, а политички комесар Слобо-
дан Јанковић), Посавски исти дан у Обудовцу (ко-
мандант Никола Симић Учо, а политички комесар 
Боро Поповић). Од ова два одреда ће бити 4. 2. 1944. у 
Градачцу формиран јединствен Посавско-требавски 
партизански одред (командант Никола Симић, а по-
литички комесар Панто Николић). 

Послије коначног ослобођења комунистичка власт 
је ликвидирала све команданте Југословенске војске у 
отаџбини који су штитили народ од усташког погрома, 
да се Требави и Вучијаку не догоди оно што се дого-
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дило Козари. Ликвидирали су чак и Саву Божића који 
је током рата обезбјеђивао скривање њихових илега-
лаца, пролазак партизанских јединица и смјештај 
њихових рањеника и Бранка Ковачевића који је на 
свом подручју чувао цијелу партизанску болницу и 
заједно са партизанима учествовао у завршним бор-
бама. Тачан број страдалих током рата, првенстве-
но у националним и класним сукобима, никад није 
утврђен. Педантно је комунистичка власт само по-
писала 228 својих бораца и 433 цивилне жртве, а оне 
који су страдали од њих током и послије рата нису по-
писали. Тек у посљедњој деценији двадесетог стољећа 
чине се покушаји објективног вредновања догађаја. 

Социјалистичка Југославија је наслиједила ра-
том разорену и опустошену земљу. Што средстви-
ма принуде, што снажном агитацијом и пропаган-
дом становништво је покренуто у процес обнове, 
колективизације и изградње. Прва земљорадничка 
задруга у Босни и Херцеговини основана је Тарев-
цима 1947. и већ 1950. проглашена најуспјешнијом 
у Републици, а највећа омладинска радна акција на 
изградњи жељезничке пруге Шамац – Сарајево кре-
нула је из Шамца према Модричи 1947. 

Педесете године карактерише ангажовање вла-
сти на унапређењу пољопривредне производње, 
отварању занатских радионица, побољшању кому-
налне инфраструктуре, изградњи школских објеката 
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и описмењавању становништва. Тиме су стварани ус-
лови за изузетно динамичан развој у периоду од 1960. 
до 1980. године. О динамици тога развоја најбоље 
свједоче сљећи подаци:
Садржај податка  1960.  1970.  1980.
Број становника 27 878 31 622 4 541
Број становника у граду 5 032  7 324 9 630
Са средњом школом  145  547 1 513
Виша и висока школа  65  243  681
Запослено у др. сектору 1 449  2 516 4 810
Радници у иностранству  -  1 371 1 948
Број трактора  17  71  440
Број аутомобила  16  311 2 530
Број телевизора  17  1 208  4 836

У овом периоду скоро сва предузећа из занатских 
радионица прерастају у индустријске погоне, из-
вршена је електрификција цијелог подручја, град је 
добио водовод и канализацију и асфалтним путеви-
ма повезан са свим сусједним општинама. Модрича 
је тако из зантако-трговачке варошице убрзано пре-
растала у урбану градску средину и јак индустријски 
центар. Динамичан привредни развој и повећање 
личног стандарда није пратио и развој политичких, 
националних, културних и вјерских слобода што ће 
се у грађанском рату манифестовати као политич-
ка, национална, културна и вјерска искључивост и 
нетолеранција. 
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СТАРЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ 
И ФОТОГРАФИЈЕ
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Зима у Модричи

Српски културни центар – некад
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Грађански рат од 1992. до 1995. проузрокован 
је тежњом Хрвата и муслимана за доминацијом над 
Србима и њихово обесправљивање као једног од три 
равноправна народа. Тако је без учешћа Срба 15. 10. 
1991. у Скупштини БиХ усвојен Меморандум о суве-
рености, 1. 3. 1992. одржан Референдум о сувереној 
Босни и Херцеговини, опет без учешћа Срба, а 31. 3. 
исте године у Скупштини БиХ без учешћа српских 
представника проглашена независност. Паралелно са 
овим одлукама текао је процес наоружавања разли-
читих паравојних јединица Патриотске лиге, Зелених 
беретки и Збора народне гарде који су одмах почеле 
блокаде јединица регуларне војске и провокације при-
падника српског народа. Све је ово рађено у сардњи 
са земљама НАТО пакта који је под паролом рушења 
комунизма рушио државу и стварао државице којима 
ће лако управљати. 

Срби су на маргинализацију у одлучивању и 
рушење државе одговарали формирањем Скупшти-
не српског народа Босне и Херцеговине (25. 10. 1991), 
Референдумом о останку у Југославији ( 9. и 10. но-
вембра 1991), проглашењем Српске Републике Босне и 
Херцеговине ( 9. 1. 1992) и на крају, послије повлачења 
Југословенске народне армије, формирањем Војске 
Републике Српске (12. 5. 1992). 

У циљу заштите српског становништва на овоме 
подручју од већ формираних паравојних јединица 
Хрвата и муслимана Југословенска народна армија 
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је формирала добровољачке одреде Толиса, Спле-
тена липа, Бецањ, Дуго Поље и Милошевац. Град 
су контролисале хрватске и муслиманске паравојне 
формације и већ 26. априла 1992. године сваки улазак 
или излазак Срба у и из града био је забрањен. Срби су 
2. маја кренули у деблокаду града. Вођене су жестоке 
борбе за сваку улицу и убрзо је већина града била де-
блокирана, али под снажном артиљеријском ватром 
из Славоније и притиском регуларне хрватске војске 
која је прешла Саву долази до повлачења 27. маја. Срби 
који су остали у граду извргнути су невиђеној торту-
ри, потом похапшени и пребачени у логор у Оџак а 
затим у Хрватску. Све српске куће су биле опљачкане 
и попаљене, а њихова села су се нашла у потпуној бло-
кади – без телефона и струје, горива, основних жи-
вотних намирница, лијекова и болница. 

Координираном акцијом под називом „Кори-
дор“ Крајишници, Озренци, Вучијачани и Требавци 
са једне и Семберци и Посавци са друге стране сру-
шили су све барикаде, отклонили блокаду и 28. јуна 
1992. године овдје, у Модричи, повезали Крајину и 
Семберију, западни и источни дио Републике Српске 
у јединствену цјелину – отворен је коридор који је 
значио живот. 

Од бораца са подручја општине 9. јула 1992. године 
формирана је Прва требавска лака пјешадијска бри-
гада која ће током цијелог рата са преко 3 600 бораца 
бранити Коридор на дужини од преко 30 километара 
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од напада и са сјевера и са југа и издвајати значајне 
снаге за помоћ на ратиштима Озрена и Крајине. У 
то вријеме бригадом је командовао пуковник Петар 
Милошевић, рођен Ријечанима. Дугопољски батаљон 
је још од формирања Вучијачке лаке пјешадијске 
бригаде 28. маја 1992. године ушао у њен састав и 
заједно са њом учествовао на бродском, градачачком 
и возућком ратишту. 

За све то вријеме власт је организовала цивилно 
становништво на обнови производње, снадбијевању 
војске, прихвату и смјештају избјеглица, обнови по-
рушених објеката и инфраструктуре, организацији 
здравствене и социјалне заштите и образовања. Дуж-
ност ратног предсједника општине је обављао Новак 
Гојковић, дипломирани правник из Врањака. 

Мир је, иако неправичан, дочекан са новом надом 
у равноправност и демократска средства одлучивања 
призната свим народима у свијету. За стварање и од-
брану Републике Српске погинуло је пет стотина се-
дам бораца са подручја ове општине. Њима у славу 
2002. године подигнут је споменик преко пута Град-
ског парка - рад академског вајара и професора уни-
верзитета Миодрага Живковића чија су монументал-
на дјела и споменици у Шумарицама, на Кадињачи 
и Сутјесци и склуптура Светог Саве у Пријепољу. 
Борачка организација општине Модрича отвори-
ла је Спомен-собу, издала монографију „Модрича у 
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отаџбинском рату” и у дванаест мјесних заједница 
подигла посебна спомен-обиљежја. 

Република Српска је Модричи постала гарант за 
миран и успјешан развој. Само у посљедњих пет го-
дина другог миленијума санирани су скоро сви у рату 
порушени или оштећени стамбени, здравствени, об-
разовни, културни и вјерски објекти, обновљена ин-
фраструктура, створени неопходни услови за повра-
так избјеглог и расељеног становништва, изграђено 
преко три хиљаде кућа за смјештај око десет хиљада 
људи који су избјегли из Федерације Босне и Херцего-
вине и одлучили да овдје наставе свој живот. 

У првој декади трећег миленијума асфалтирано је 
преко сто двадест километар локалних путева, улица 
и тротоара, изграђено преко тридесет четири киломе-
тра нове водоводне и преко десет километара канали-
зационе мреже, ријешена скоро сва питања стамбеног 
збрињавања породица погинулих бораца, отворени 
су новоизграђени објекти Основне школе „Сутјеска 
(1. 9. 2002), општинске управе (26. 10. 2006), мост пре-
ко ријеке Босне (12. 3. 2007), пет асфалтних путева из 
различитих праваца према Дугој њиви - посљедњи 
преко Копривске Требаве (6. 10. 2008), асфалтиран 
пут од Дугог Поља до Липе (12. 5. 2009). . . 

Овако динамичном развоју највише су допринијели 
Милан Јелић (доктор наука и професор универзите-
та, привредник и директор Рафинерије уља, спорт-
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Гроб попа Петка Јагодића

Споменик борцима Југословенске војске у отаџбини
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Споменик борцима за Републику Српску

Споменик борцима Народноослободилачког рата
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ски радник и предсједник Фудбалског савеза Босне и 
Херцеговине и предсједник Републике Српске од 2. 10. 
2006. до преране смрти 30. 9. 2007) и Младен Крекић 
(први начелник општине изабран на непосредним из-
борима - први пут у октобру 2004, а други пут 2008. 
године). 

Све је ово сигурна гаранција да ће се Модрича и у 
будућности још брже развијати и бити подручје на 
коме је угодно живјети и радити за све оне који знају 
цијенити своје, а поштовати туђе. Имајући у виду 
комуникацијске везе, Модрича ће сигурно бити от-
ворен град за све оне који буду жељели овдје у миру 
стварати; али обзиром на историјско искуство, 
биће и сигурна брана свима онима који буду жељели 
нове подјеле, нова историјска прекрајања, поли-
тичку и сваку другу нетолеранцију и искључивост 
и примјену било каквих осим демократских сред-
става у уређивању односа међу људима и народима, 
различитим културама и религијама. Модричани 
вјерују да је вријеме ратова прошло, а да долази доба 
у коме ће се људи надметати у раду и стваралашт-
ву, солидарности и хуманизму стално унапређујући 
квалитет и културу живљења, прихватајући ев-
ропске стандарде у привређивању, уређењу друшт-
вених односа и заштити животне средине. 
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Р Е З И М Е

Географија је Модричу смјестила на размеђу два 
велика географска (панонског и динарског) и кул-
турна (средњоевропског и балканског) подручја и на 
раскршћу путева који воде долинама ријека Саве са 
запада на исток и Босне са сјевера на југ. 

Рељеф Модричи пружа све оно најбоље што при-
рода може дати човјеку – равницу и планине, обиље 
воде, благу климу, бујну флору и фауну, повољне те-
рене за насеља, отворене комуникације, плодно тло. . . 
Равница обухвата дио Посавине (90 м) која је продуже-
так простране Панонске низије. Бреговити дијелови 
су горја Вучијака (367 м) и Требаве (618 м) којима се 
завршавају Динариди на уласку у панонску равницу. 
Хидрографију чини доњи ток ријеке Босне и велики 
број рјечица и потока који извиру испод врхова Тре-
баве и Вучијака. Сматра се да је Модрича и добила 
име по одразу модрине неба у њиховој води. Клима 
је у Модричи умјереноконтинентална са просјечном 
годишњом температуром од 12, 5 степени Целзијуса, 
850 литара падавина по метру квадратном и 80 ве-
дрих дана у години. Заједно са плодним тлом оваква 
клима омогућује бујну вегетацију. Становништво 
је током посљедњег рата досељавањем великог броја 
расељених лица са подручја Федерације БиХ знатно 
измијенило структуру. Процјењује се да на подручју 
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општине живи око 30 000, а у самом граду око 12 000 
становника. 

Пољопривреда је све до посљедње четвртине два-
дестог вијека била основна грана привређивања. 
Равница и благи брдски терени су омогућили раз-
новрсност ратарских, воћарских и сточарских про-
извода. Посебно дугу традицију имају производња 
квалтетних шљива, јабука, крушака и трешања. Да-
нас пољопривредну производњу прате савремене 
агротехничке мјере и прерађивачки капацитети. 
Индустрија се почела развијати из малих занат-
ских радњи. Тако је из Хемијско-занатске радионице 
„Будућност“, преко Творнице техничких мазива „Бос-
нахем“ израсла Рафинерија уља. Сличан развојни пут 
су имале и творнице металних дијелова, грађевинске 
столарије и намјештаја, кожне галантерије и обуће, 
хемијских производа, папирне и пластичне амба-
лаже... Саобраћај је магистралним путевима према 
Бањој Луци и Бијељини, Тузли и Сарајеву, близином 
аутопута Београд - Загреб и Луке на Сави у Шамцу 
те жељезничком пругом Шамац – Сарајево од Мо-
дриче учинио широм отворени град. Туризам гости-
ма пружа богата ловишта на дивљач и рибу, излете 
на историјске коте Вучијака (Липа) и Требаве ( Дуга 
њива), боравак у Спортско-рекреативном центру 
Ријечани и Мотелу „Мајна“, обилазак Добор куле. . . 

Здравство се почело одвајати од народне тради-
ционалне медицине отварањем прве амбуланте 1911. 
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године, а значајнији искорак је направљен отварањем 
Дома здравља 1962. године у коме данас ради 15 ти-
мова породичне медицина са 22 љекара и укупно 130 
запослених радника. Образовање као организована 
друштвена активност, према истраживањима Ми-
ленка Филиповића, почиње 1795. године оснивањем 
Српске основне школе. Стручна школа за ученике 
у индустрији и занатству почела је са радом 1946, а 
гимназија 1960. године. Ове, 2010. године, у двије ос-
новне школе на подручју општине знања и вјештине 
стиче 2 468 ученика у 132 одјељења под руководством 
180 наставника, а у модричком Средњошколском цен-
тру „Јован Цвијић“ ради 36 одјељења са 980 ученика и 
52 професора. Култура се од усмене традиције одваја 
првом Светосавског академијом 1886, оснивањем 
Српског културно-просвјетног друштва „Просвјета“ 
1902. и посебно изградњом Дома културе 1955. годи-
не. Данас је Српски културни центар развио цијели 
низ манифестација и богату издавачку дјелатност. 
Информисање у савременом смислу на овом подручју 
почиње 19. марта 1964. године када креће емитовање 
програма Радио Модрича који ради у континуитету 
до данас са прекидом због забране рада у периоду од 1. 
1. 2002. до 20. 5. 2005. године. Спорт као организова-
на друштвена активност почиње оснивањем друшт-
ва „Српски соко“ 1910. и изградњом Соколског дома 
1920. године. Два најпопуларнија спорта у Модричи 
су фудбал и одбојка. Први фудбалски клуб је осно-
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ван 1923. године. Често је мијењао имена („Рогуљ“, 
„Зора“, „Олимпија“, „Слога“, „Напредак“, „Модрича“), 
а најзначахнији успјех је остварио 2008. године када је 
освојио прво мјесто у Премијер лиги БиХ. Одбојка се 
у Модричи игра од 1937, прва одбојкашка екипа фор-
мирана је 1947, Одбојкашки клуб „Модрича“ 1967, а 
најзначајнији успјех је остварио освајањем шампион-
ске титуле у Југославији 1979. године. 

Историја је Модричи самим географским 
положајем одредила судбину да вијековима буде 
мјесто сусретања и често, нажалост, сукобљавања 
моћ них држава и великих култура и цивилизација. 
Из тих сусрета и сукобаљавања она памти многе тра-
гичне догађаје, али и баштини значајна достигнућа 
кул турног и цивилизацијског развоја. 

Праисторија није оставила значајније спомени-
ке материјалне културе, али јест довољно да можемо 
закључити да су планине обрасле шумом биле бога-
то ловиште људима палеолита, плодне ријечне до-
лине житница људима неолита, а на Добор бријегу 
пронађене су велике количине треске из металног 
доба. 

Римски период у прва четири вијека нове ере до-
нио је овдје културне вриједности античког свијета. 
Словени су стигли на ово подручје током 6. и 7. вијека 
организовани у почетку у родове и племена, потом у 
жупе и на крају у средњовјековне државе. 
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У средњем вијеку Модрича је припадала жупи Не-
навиште и области Усора за коју су честе борбе води-
ли босански и угарски краљеви. Први писани траг о 
Модричи налазимо у једној повељи угарског краља 
Беле IV од 20. 7. 1244. године. Овим подручјем је од 
1284. до 1316. године управљао српски краљ Дра-
гутин Немањић, а по одобрењу Стефана Твртка I 
Котроманића, краља Србије и Босне, Иваниш Хорват, 
бан мачвански и славонски, подиже Добор град 1388. 
као утврђење за одбрану од Угара у чијој је одбрани и 
сам погинуо 1394. године. 

Турска власт је овдје успостављена освајањем 
Добор града 1536. године кога је бранио и у његовој 
одбрани погинуо српски деспот Стефан Бериславић. 
Турци су долином ријеке Босне подручје Модри-
че подијелили на зворнички и босански санџак. 
Аустријанци су уз помоћ домицијелног хришћанског 
становништва два пута долином ријеке продирали 
дубоко у унутрашњост Босне – први пут принц Еуген 
Савојски 1697, а потом пуковник Петраш 1716. када 
пали Добор град послије чега није више обнављан. 
Деветнаести вијек су обиљежили покрет босанских 
бегова за очување феудалних привилегија предвођен 
Хусеин-капетан Градашчевићем и српске буне за 
социјално и национално ослобођење. Српске буне 
су биле честе: попа Јовице Илића 1834. у Подновљу, 
проте Стевана Аврамовића у Посавини и попа Петка 
Јагодића на Требави 1858. године и Вучијачки уста-
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нак 1877. Све су оне крваво угушене, а само послије 
Посавско-требавске буне убијено је преко 600 Срба, 
230 одведено у ропство, 2000 пребјегло преко Саве у 
Аустрију, спаљено преко 200 кућа. . . 

Аустро-Угарска је своју власт војном силом 
успостављала. Становништво је није осјећало као 
своју. Срби су се окупљали око Српске црквено-школ-
ске општине коју су доживљавали као „своју државу 
у туђој држави“. 

Током Првог свјетског рата били су изложени вели-
ком терору: забрана рада националних друштава и шко-
ла, насилна мобилизација, хапшење и депортације у ло-
горе (само кроз Добојски логор је прошло преко 45 000, а 
у њему страдало око 10 000 Срба). Велики број младића, 
који су били насилно мобилисани, предавао се Русима 
па потом одлазили добровољно у српску војску и са њом 
учествовао у стварању нове државе. 

Краљевина Југославија није успјела ријешити ни 
национална ни социјална питања што ће неминовно 
проузроковати њен брз распад пред снажним нале-
том Хитлерове Њемачке. 

Током Другог свјетског рата Модрича се нашла 
у саставу Независне Државе Хрватске. Цијели период 
рата обиљежили су чести сукоби и примирја између 
Југословенске краљевске војске у отаџбини која је чу-
вала српске просторе и становништво и домобрана 
и усташа. Партизани су Модричу због стратегијског 
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значаја освајали четири пута и коначно је ставили под 
своју контролу 9. 4. 1945. године. 

Социјалистичка Југославија је послије насилне 
колективизације и мобилизације на обнови кренула 
у индустријализацију земље. Модрича је имала ди-
намичан привредни и комунални развој (изградња 
жељезничке пруге, магистралних путева, водово-
да и канализације, електрификација, унапређење 
пољопривредне производње и подизање рафинерије 
уља и творница столарије, обуће, амбалаже. . . ) што је 
уврстило међу најразвијеније општине БиХ. 

Грађански рат на овом простору обиљежиле су 
борбе за пробој Коридора живота и излазак из пот-
пуне блокаде (овдје је 28. јуна 1992. године повезан 
западни и источни дио Републике Српске) и његова 
одбрана од сталних напада и са сјевера и са југа. 

У Републици Српској Модрича је кренула у ди-
намичну обнову и изградњу. Обновљени су скоро 
сви индвидуални и друштени објекти порушени 
или девастирани током рата, изграђено преко 3000 
кућа за смјештај расељеног становништва, покрену-
та производња, асфалтирани путеви до свих села, 
изграђен нови мост преко ријеке Босне и нова зграда 
општинске управе. . . Све је ово сигурна гаранција да 
ће се Модрича и у будућности још брже развијати и 
бити подручје на коме је угодно живјети и радити. 
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МОДРИЧА НА РАЗГЛЕДНИЦАМА



84



85

ЛИРСКИ ЗАПИСИ

ПОСАВСКА ВИЛА

Из планине, из далеке
на ријеке дуготеке
посавска се вила спуста
да одмори крила пуста. 

Посавином вила стере
житно поље златопоље, 
Посавином вила бере
једро класје златокласје. 
 
Посавином вила води
вито коло вртиколо, 
Посавином вила пјева
слатку пјесму слаткосанку. 

Јабуком се вила баца
свакој цури у њедарца, 
а момцима крсташ барјак
усађује у срдашца. 
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Т Р Е Б А В А

Ко Ти ћилиме простире
меке, зелене?
Коме то јабуке береш
сочне, румене?

Ко Ти покриваче стере
цвјетне, бијеле?
Коме Ти то трешње носиш
крупне, црвене?

Ко Ти то хаљину везе
лаку, шарену?
Коме то јагоду бираш
ситну, планинску?

Ко Ти плетенице плете
дуге, зелене?
Коме то вијенце сплићеш
тешке, борове?

Виле Ти ни до кољена, 
залуд Те змајеви просе
и благо носе, 
Ти си зачарана
да будеш свагда
принцеза млада. 
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ВУЧИЈАЧКА МОЛИТВА

Немој ми, немој, о драги Боже, 
пустити да орлу крила вежу, 
да ми вукове у јарам прежу, 
и да ми трешње у огрев режу. 

Немој ми, о Боже свемогући, 
заметнути кавгу у мојој кући
да брат своме брату из ината
пред самим носом залупи врата. 

Немој ми, Творче земље и неба, 
оставит’ дјецу без крова и хљеба
па да ми моле горе од себе
немој то, Оче, тако ми Тебе. 

Узми ми, узми, свевишњи Боже, 
све што се човјеку узети може, 
и све Ти могу дати од себе, 
само ми немој узети Тебе. 
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 БОСНА

Босна носи тугу с југа
- тиху, словенску. 
Вода шапће причу древну
- горку, тежачку. 

Валом плови пјесма мушка
- горда, хајдучка. 
Талас ваља снагу буне
- силне, пркосне. 

Вјетром хуји шум туђина
- хладних, далеких. 
У вал рони грумен туге
- тешке, балканске. 
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Д О Б О Р

Болује од бола непребола, 
отежао од памћења злопамћења, 
уморан од времена невремена, 
сам самоћу самује, 
сам тугу тугује. 

У сну му несну звекет мачева
и вриска коња врана рањена, 
и крик гаврана незасита, 
и одјеци топа злогука, 
и клетва мајки у црном. 

У оку му тамну дубоку
лепршају црни барјаци, 
и лижу језици пламени, 
и теку вали крвави, 
руше се зидови стамени. 

У срцу му срцу рањену
ноћи црне дубоке, 
грумен туге чемерне, 
кугла тешка оловна
камен му у срцу камену. 
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 НА ДУГОЈ ЊИВИ

Одавде ћеш видјети, 
чак иако си слијеп, 
куполе Раванице, 
крстове Студенице, 
крсташ барјак Бошка Југовића
и шанчеве Ђорђа Петровића. 

Овдје ћеш увек чути, 
чак иако си глув, 
и звона Грачанице, 
тихи жубор Ситнице, 
свете молитве из Хиландара
и топове са Кајмакчалана. 

Овдје ћеш увек срести, 
чак иако не ходаш, 
и светог Саву Српског, 
светог цара Лазара, 
и светог Петра Цетињског, 
и Чудотворца Острошког. 

Овдје ћеш казати, 
чак иако си нијем, 
„Оче наш, иже јеси!
Нек буде царство Твоје!
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Ко не дошо у бој на Косово, 
од руке му ништа не родило!“

Овдје биљке имају, 
чак иако не слутиш, 
душе, срца и очи
устаника и ратника, 
за крст часни светих мученика, 
за слободу златну страдалника. 

Овдје си знај, човјече, 
иако не вјерујеш, 
најближе Свемогућем, 
најближе самом себи, 
најближе творцу неба и земље, 
Оцу и Сину и Светом Духу
    Амин!
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СТАРЕ КУЋЕ ИЗ ПОСАВИНЕ,  
СА ТРЕБАВЕ И ВУЧИЈАКА 

(цртежи Ђорђа Никића)
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