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У 2021. годину реализовано је 25 од 28 инвестиција које су планиране 

Програмом капиталних улагања за 2021. годину за изградњу и реконструкцију 
грађевинских објеката, односно 89,28 % планираних инвестиција. 

У односу на Програм капиталних улагања додатно су реализовано сљедеће 
инвестиције: 
► У МЗ Модрича 4 асфалтиран је десни и лијеви  крак улице Арсенија Чарнојевића 
укупне дужине  130 м. Радове је изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича, а 
вриједност изведених радова је 14.032,69 КМ. Средства за ову намјену обезбиједили 
су мјештани и општина Модрича.  
► У МЗ Модрича 2 уређен је  простор испред улаза зграде у ул Николе Пашића у 
површини од 200 м2. Радове је изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича,  а 
вриједност изведених радова је 6.980,22 КМ. Средства је обезбиједила  општина 
Модрича. Такође, асфалтиран је и дио ул. Новосадска у дужини од 50 м. Радове је 
изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича, а вриједност радова је 4.857,00 
КМ. Средства је  обезбиједио је UNDP. 
► У МЗ Добриња асфалтиран је дио пута у насељу Добриња 6 у дужини од 65 м. 
Радове је изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича, а вриједност изведених 
радова је 7.020,00 КМ. Средстава за наведене радове обезбиједили  су мјештани. 
 

У складу са Програмом капиталних улагања у 2021. године завршена је прва 
фаза изградње затвореног базена. Префабрикована конструкција је намонтирана и 
објекат је покривен. Радове је изводио ДОО «БРАЋА МИЋИЋ» Модрича, а  општине 
Модрича је за наведене радове обезбиједила  608.000,00 КМ.  

У складу са Програмом извршено је уређење дијела градских тротоара и 
пјешачких стаза. Извршена је изградња дијела тротоара у улици Хајдук Вељка у 
дужини од 50 м и дијела тротоара у улици Максима Горког (код ОШ Сутјеска) у 
дужини од 111 м. Радове је изводио ДОО «АГЕ ИНЖИЊЕРИНГ» Модрича,  а 
вриједност изведених радова је 15.000,00 КМ. Средства је обезбиједила  општина 
Модрича.  

У 2021. години уређен је простор иза Српског културног центра на тргу 
Немањића у површини од 2000 м2 (извршено је рушење објекта са гаражама и 
монтажног објекта а затим уређење и асфалтирање паркинга). Радове је изводио ДОО 
«MARTIĆ INTER-COOP» Модрича,  а вриједност изведених радова је 70.694,30 КМ. 
Средства је обезбиједила  општина Модрича.  

 
У току грађевинске сезоне 2021. на подручју општине Модрича 

асфалтирано је укупно 3.455 м категорисаних и некатегорисаних путева, 2000 м2 
паркинга, 161 м тротоара и пјешачких стаза, а завршена је и прва фаза изградње 
затвореног базена. За напријед наведено издвојено је укупно 1.060.979,13 КМ. 
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► У МЗ  Модрича 1 асфалтиран је дио улице Карађорђева у дужини од 110 м, дио ул 
Петра Кочића у дужини од 120, крак ул Светосавска у дужини од 100 м и крак ул 
Живојина Мишића у дужини од 70 м.   Радове је изводио БАЛЕГЕМ ДОО Градачац, а 
средства за ову намјену обезбиједили су федерално министарство и општина 
Модрича.  
 
► У МЗ Модрича 2 асфалтиран је крак ул Јована Дучића у дужини од 350 м. Радове 
је изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича. Средства за асфалтирање  крака 
улице Јована Дучића у износу од 52.782,21 КМ  обезбиједила је  општина Модрича 

Такође, асфалтирана су два крака ул Церска укупне дужине 170 м, два крака 
улице Ђуре Ђаковића укупне дужине 310 м, улица 22. Децембра дужине 85 м и крак 
улице Фадила Душиновића у дужини од 60 м. Радове је изводио БАЛЕГЕМ ДОО 
Градачац, а средства за ову намјену обезбиједили су федерално министарство и 
општина Модрича.  
►У МЗ Модрича 3 асфалтиран је крак улице Пионирска у дужину од 105 м. Радове 
је изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича,  а вриједност изведених радова 
је 14.896,32 КМ. Средства су обезбиједили мјештани и општина Модрича.  

Такође, асфалтиран је крак улице Берлинска у дужини од 95 м. Радове је 
изводио БАЛЕГЕМ ДОО Градачац, а средства за ову намјену обезбиједили су 
федерално министарство и општина Модрича.  

Укупна вриједност пројеката у МЗ  Модрича 1,  МЗ Модрича 2 и МЗ Модрича 3 
које су финансирали Федерално министарство расељених лица и избјеглица и 
општина Модрича је 93.342,00 КМ, од чега је учешће Федералног министарства 
68.342,60 КМ а општине Модрича 25.000,00 КМ. 
► У МЗ Дуго Поље асфалтиран је дио пута Видаковићи у дужини од 470 м. Радове 
је изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича, а вриједност изведених радова је 
36.820,95 КМ. Средства за ову намјену обезбиједили су мјештани и општина 
Модрича.  
► У МЗ Скугрић, асфалтиран је Саиловића пут у насељу Ријека у дужини од 135 м и 
Саиловића пут у насељу Брезик у дужини од 100 м. Радове је изводио БАЛЕГЕМ 
ДОО Градачац, а вриједност изведених радова је 19.826,82 КМ. Средства за ову 
намјену обезбиједили су мјештани и општина Модрича.  
► У МЗ Добриња, асфалтиран је дио  пута у насељу Добриња 7 у дужини од 70 
метара. Радове је изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича, а вриједност 
изведених радова је 6.211,95 КМ. Средства за ову намјену обезбиједила је општина 
Модрича. 
►  У МЗ Врањак 1, извршена санација и пресвлачење пута према цркви у дужини од 
100 м. Радове је изводио ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича, а вриједност 
изведених радова је 7.342,34 КМ. Средства за ову намјену обезбиједила је општина 
Модрича. Такође, изграђена је ограда око гробља Њивице. Радове је изводио ДОО 



 
 

 
3 

 

БЕТОН ПРОМЕТ Врањак, а вриједност изведених радова је 15.000,00 КМ. Средства 
за ову намјену обезбиједила је општина Модрича. 
► У МЗ Копривна, асфалтиран је Деспотовића пут у насељу Осоје у дужини од 380 
м и Савановића пут у насељу Осоје у дужини од 240 м. Радове је изводио ДОО 
«MARTIĆ INTER-COOP» Модрича, а вриједност изведених радова је 42.058,22 КМ. 
Средства за ову намјену обезбиједили су мјештани и општина Модрича.  
► У МЗ Борово Поље завршени су радови на санацији пута према Филомени. 
Радове је изводио ДОО «КУЗМАНОВИЋ КОМЕРЦ» Модрича, а вриједност 
изведених радова је 7.000,00 КМ. Средства за ову намјену обезбиједила је општина 
Модрича.  
► У МЗ Милошевац изграђена је пјешачка стаза на мјесном гробљу. Радове је 
изводио ДОО „ТИМ ТРАДЕ» Модрича, а вриједност изведених радова је 15.000,00 
КМ. Средства за ову намјену обезбиједила је општина Модрича. 
► У МЗ Таревци, асфалтиран пут од раскрснице према викенд насељу Церик у МЗ 
Таревци код горње џамије у дужини од 140 м. Радове је изводио БАЛЕГЕМ ДОО 
Градачац, а вриједност радова је 24.113,41 КМ. Средства за ову намјену обезбиједили 
су општина Модрича, општина Нови Град Сарајево и мјештани мјесне заједнице 
Таревци.  

Пројекти који су започети и пројекти који нису реализовани су:  
► У МЗ Модрича 2 није асфалтиран дио улице Невесињска с обзиром да нису 
ријешени имовински односи. 
► У МЗ Модрича 5 у току су радови на  проширењу пружног прелаза у површини 
од 500 м2. Радове изводи ДОО «MARTIĆ INTER-COOP» Модрича. Вриједност 
уговорених радова је 19.304,12 КМ. Средства за ову намјену обезбиједила је општина 
Модрича.  
► У МЗ Ботајица није реализована изградња водоводне мреже. За планиране радове 
још увјек није завршена пројектна документација.  
► Није извршена примопредаја радова који се односе на уличну лед јавну расвјету у 
градским зонама, с обзиром да извођач радова није испунио своје обавезе. Извођач 
радова није извршио уговорене обавезе и након неколико пролонгирања рока за 
извођење радова. 

Предвиђени износ Програмом капиталних улагања за лед расвјету је 123.300,00 
КМ. 
 
                         ОБРАДА: 

- Одјељење за просторно уређење 
стамбено-комуналне послове и екологију 

- Одјељење за финансије 
 
                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                   Јовица Радуловић           


