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IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

U utorak 10. travnja održana je 29-a 
redovita sjednica OV-a Usora. Ova sjednica 
ostat će upamćena po tome jer nije 
usvojeno Izvješće o izvršenju proračuna 
za 2011. godinu. Nekih posebnih 
primjedbi na ovo izvješće nije bilo osim 
onih da svi korisnici proračuna nisu dobili 
sredstva u 100% iznosu. Na koncu je u 
zapisnik uvedena pomalo ironična 
primjedba vijećnika Joze Rajkovače, da se 
Izvješće o proračunu ne usvaja zbog 
izborne godine. Izborna godina bila je 
razlogom da vijećnici neprihvate prijedlog 
načelnika o prodaji bivše vojarne 
“Usorskih branitelja“. Na 29-oj redovitoj 
sjednici našlo se dosta nacrta odluka i 
informacija o kojima se uopće nije 
raspravljalo nego su upućeni u daljnu 
proceduru odnosno javnu raspravu. 
Primljena na znanja u nacrtu su bile 
odluke: o zaštiti izvorišta vode za piće 
Alibegovci, nacrt Odluke o kriterijima za 

ODBIJENO IZVEŠĆE O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA ZA PROŠLU 2011. GODINU

raspodjelu sredstava za realizaciju 
kapitalnih ulaganja na području općine 
Usora, i način rasporeda proračunskih i 
drugih sredstava za realizaciju tih 
projekata, nacrt Odluke o kriterijima i 
načinu i postupku raspodjele sredstava 
nevladinim organizacijama, nacrt odluke 
o načinu i proceduri ažuriranja programa 
kapitalnih investicija. Kada su informacije 
u pitanju na dnevnom redu bile su 
informacije o: zimskom održavanju 
puteva, o stanju u oblasti zapošljavanja u 
općini za 2011. godinu, informacija o 
stanju u oblasti zdravstva, također za 
prošlu godinu. Usvojena je Odluka o 
davanju nekretnina na korištenje JKP 
”Usora” kao i davanju nekretnina na 
korištenje poduzeću ”Inter” doo Matuzići 
Doboj Jug. Općinskom Načelniku je 
naloženo da sa “Interom“ umjesto na 
deset ugovor o davanju nekretnine sklopi 
na dvije godine.

ZAJEDNIČKI PROJEKAT TRIJU OPĆINA
Samo jedna točka dnevnog reda i to 
sporazum o izgradnji centralnog 
postrojenja za prečišćavanje odpadnih 
voda općina Tešanj, Doboj-Jug i Usora 
bila je povodom osme izvanredne 
sjednice OV-a održane 16. travnja. 
Većinom glasova nazočnih vijećnika data 
je potpora zajedničkom projektu triju 
o p ć i n a  o  i z g r a d n j i  c e n t r a l n o g 
postrojenja za pročišćavanje odpadnih 
voda u općini Doboj Jug. Sudjelovanje 

općina u izgradnji ovoga postrojenja bit 
će  propoci ja lno broju kor isnika 
kanalizacije. Za općinu Usora ovaj 
projekat je utoliko značajniji što otvara 
mogućnost priključenja većeg broja 
korisnika s lijeve strane rijeke Usore, a ne 
samo stanovnicima Žabljaka. Pored toga 
maksimalno je smanjena i mogućnost 
ugrožavanja nekoliko izvorišta pitke 
vode uz korito rijeke Usora.
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IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

NITI JEDNA ODLUKA U NACRTU NIJE PROŠLA
S dnevnim redom od 10. točaka, 08. 
svibnja održana je trideseta redovita 
sjednica OV-a Usora. Iako nije iznesena 
niti jedna primjedba, kritika ili pohvala na 
ovoj sjednici nije usvojeno Izvješće o radu 
općinskog Načelnika i općinskih službi za 
prošlu 2011. godinu. Isto tako nije 
prihvaćen nacrt Odluke o grobljima, 
o b a v l j a n j u  p o g r e b n i h  p o s l o v a  i 
održavanje grobalja i njihove prateće 
infrastrukture na području općine Usora. 
Treba istaknuti da na ovoj sjednici
nije prošao niti nacrt Odluke o pred-
postavkama, načelima i načinu izrade 
programa kapitalnih investicija općine. 
Izvješće o implementaciji strateškog 
plana ekonomskog razvoja općine za 
razdoblje 2007 - 2012 godine, također nije 
usvojeno.  Odlučeno je  da jedinu 

zahvalnicu u povodu dana općine dobije 
Kata Marković, članica KUD-a ”Izvor” iz 
Žabljaka. Donesena je odluka o davanju 
suglasnosti na plan upisa učenika u prvi 
razred MSŠ ”Stjepana Radića”. Većina 
vjećnika bila je protiv upisa učenika 
frizerske struke, u konačnici odobren je 
upis po jednog odjela od 26 učenika u: 
Gimnaziju, Ekonomsku školu, stručno 
zvanje Ekonomista, Elektro-tehničku 
školu, stručno zvanje Elektro-tehničar, 
Elektro tehničku stručnu školu, zanimanje 
Auto-električar, Osobne usluge zanimanje 
Trgovac-prodavač i strojarsko stručnu 
školu zanimanje Auto -mehaničar. 
Usvojena je informacija o radu policijske 
postaje Usora za vremensko razdoblje od 
26. 12. 2011 - 31. 03. 2012. godine.
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PLAĆE U OPĆINSKOJ ADMINISTRACIJI OSTAJU ISTE
Pred početak godišnjih odmora 21. 06. 
održana je 31. redovita sjednica OV-
a.Unatoč dnevnom redu od 13. točaka 
radilo se relativno brzo jer su mnoge 
odluke donesene bez šire rasprave.Kao 
prvo usvojeno je godišnje Izvješće o radu i 
poslovanju JU Dom zdravlja “Usora“ za 
2011. godinu. Konstatirano je smanjenje 
broja osiguranika kojih je sada nesto više 
od 5 000. Prijedlog odluke o povećanju 
osnov ice  za  20%  upos len ic ima u 
administraciji nije dobio potrebnu većinu 
vijećnika. Donesena je odluka o javnim 
priznanjima. Potom Odluka o izmjenama i 
dopunama komunalne takse. Donesene su 
odluke o predpostavkama i načelima i 
načinu izrade programa kapitalnih 

investicija, o načinu i postupku ažuriranja 
Programa kapitalnih invest ic i ja ,o 
kriterijima, načinu i postupku raspodjele 
sredstava nevladinim organizacijama. 
Vijećnicima su predočene informacije o 
implementaciji poticajnih sredstava i o 
p r i m j e n i  O d l u ke  o  ko m u n a l n i m 
pristojbama. Kako se radi o izbornoj 
godini donesena je Odluka o raspodjeli 
sredstava za klubove vijećnika političkih 
stranaka za tekuću godinu u visini od 4 
000.km.Na koncu je od općinskog 
Načelnika zatraženo da poduzme sve 
zakonom predviđena sredstva za raskid 
ugovora o poticajnim sredstvima dr.Jozi 
Grgiću.
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OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

DAN OPĆINE USORA

Službeno obilježavanje 15. svibnja “Dan 

općine Usora“ kao što je već uobičajeno 

započelo je svetom misom Zahvalnicom za 

sve poginule Usorske branitelje. Uz 

koncelebrac i ju  v lč .  Bone Tomića, 

žabljačkog župnika i Fra. Maria Jurkovića 

misno slavlje predvodio je Fra. Petar 

Andrijanić, sivački župnik. On je u svojoj 

propovjedi rekao.

Danas na Dan općine Usora s najdubljim 
poštovanjem i zahvalnošću sjećamo se 
poginulih branitelja, koji su svojim životima i 
smrću  utkani u osnivanje i život naše općine. 
Ovdje smo mi živi s obvezom i zavjetom da 
spomen na njih nikada ne izblijedi iz našeg 
sjećanja. Žrtve prinesene za druge, ljubav 
izražena kroz patnju i smrt to ne zaboraviti, to 
želimo nositi sa sobom, ugraditi u svoju 
memoriju kao što su se prvi kršćani okupljali  
na mjestima svojih stradalnika i čuvali 
memoriju na veličinu njihova stradanja.
Ovdje smo da se s poštovanjem prisjetimo 
ljubavi koja je te naše stradalnike nosila za 
svoju obitelj, za svoje mjesto, za svoj narod, 
za svoju Usoru. Nisu ti ljudi izložili živote jer 
su bili siti života. Oni su stradali zato jer su 
voljeli i štitili tuđe živote, živote svojih 
bližnjih, a ne zato jer su voljeli vlastiti život. 
Borili su se za sigurnost svojih obitelji, svojih 
ognjišta, za svoje mjesto za svoj narod i svoju 
Usoru. Kao što u misi uvijek ponavljamo riječi 
Isusove: "ovo činite meni na spomen". Slično, 
trebamo čuvati spomen na one koji su za nas 
ovdje umrli, zato da bi smo mi mogli ljepše i 
dostojnije živjeti.
U svome životu više puta se možda previše 
opterećujemo zlima i zlom, i to ugrađujemo 
u svoje memorije i svoje sjećanje. Prvi kršćani 

nisu se trudili da sačuvaju sjećanje na zločince 
i na zlo koje su oni počinili, nego su se trudili 
da sačuvaju dobro i ljubav koje su oni koji su 
trpili zlo podnijeli. I mi također možemo reći 
da se njih, ovih zločinaca koji su nas napadali, 
trebamo sjećati kao što je Pilat ušao u 
vjerovanje, samo zato da bi vidjeli s kojim 
zlom smo se borili, a ne zato da njih nosimo i o 
njima mislimo, da se razvije u nama zla misao i 
osveta. Naravno, onaj koji drugoga ne voli, on 
uvijek razvija razloge za mržnju. Mi ne želimo 
ostati u mržnji, jer nas ona iznutra razara i čini 
nesposobnima za budući život.

«Treba praštati neprijateljima, ne zbog njih 
nego zbog nas, jer je ljubav ljepša od 
mržnje.» 
          
(Oscar Wilde) 
 Danas se ljudski i opravdano pitamo: zašto ih 
nema, zašto su pali? Ima li smisla njihova 
smrt? Smrt kao smrt je besmislena, toliko 
besmislena da se i Bog protiv nje bori. On je 
poslao u smrt svoga Sina da pobijedi smrt. I 
pobijedio ju je svojim uskrsnućem. Bog je Bog 
živih, a ne mrtvih! On hoće da mi živimo. 
Danas kad oplakujemo svoje mrtve i poginule 
i razmišljamo o tome: čemu njihova smrt, 
onda možemo naći odgovor u ovome: Da mi 
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Danas kad oplakujemo svoje mrtve i poginule 
i razmišljamo o tome: čemu njihova smrt, 
onda možemo naći odgovor u ovome: Da mi 
živimo! Njihova smrt ima smisla ukoliko 
koristi nama za život i ukoliko se shvati da je 
njihova smrt najjači krik protiv svega onoga 
što ugrožava život. Naši branitelji koji su u  
ratu dali svoje živote za nas da mi možemo 
živjeti, učinili su nešto što čovjek najviše 
može učiniti u ljubavi prema bližnjemu. 

Sam je Isus rekao: „Nema veće ljubavi od one 
kad netko daje život svoj za svoje prijatelje“. 
Dali su ga naši branitelji, da mi živimo. Ali i 
mnogi živi riskirali su svoje živote na prvoj 
liniji obrane za nas. Ovdje iskazujemo ujedno 
duboko poštovanje i zahvalnost prema svima 
onima koji su dali svoje živote ili koji su ga 
riskirali. 

To vrijedi i za nevine žrtve i onoga i ovoga rata. 
Njih je uništila mržnja i nečovještvo prema 
našemu narodu. Oni su u zastupništvu za sve 
nas žrtva mržnje i najstrašnijeg stupnja 
razaralaštva ljudskog dostojanstva. Njihova 
smrt opominje i pokazuje kako je mržnja 
strašno zlo i dokle razara čovjekov život. 

Oni su nas zadužili svojim životom i svojom 
smrću da štitimo život. Na to nas poziva i naše 
kršćansko uvjerenje.  Krist  je svoj im 
uskrsnućem pobijedio smrt. On je uskrsnuo 
ovdje na zemlji i pokazao se živim. I rekao je: 
"Ja sam uskrsnuće i život. Tko god vjeruje u 
me, iako umre, imat će život vječni!" 

Dok se u ovoj misi sjećamo naših dragih 
poginulih branitelja, razmišljamo o tom što su 
nam značili i što znače. I dok za njih molimo 
da im Bog udijeli život vječni, moramo sebi 
intenzivno i ozbiljno posvijestiti ono na što 
nas je njihova smrt zadužila, a to je da štitimo 
život i da energično priječimo sve ono što 
ugrožava život. 

«Život je prilika, uzmi ga ozbiljno! Život je 
ljepota, divi joj se! Život je blaženstvo, kušaj 
ga! Život je san, ostvari ga! Život je izazov, 
prihvati ga! Život je dužnost, ispuni je! Život 
je bogatstvo, čuvaj ga! Život je ljubav, dijeli 
je! Život je tajna, otkrij je! Život je žalost, 
nadjačaj je! Život je pjesma, pjevaj je! Život je 
bitka, bori se! Život je pustolovina, izdrži je! 
Život je sreća, zasluži je! Život je život, brani 
ga»         (Majka Terezija)
                                             

Spomen na poginule i žrtve rata jest znak 
našeg poštovanja, naše vjere u uskrsnuće, 
znak zahvalnosti ali obveza da se odužimo 
njima zauzimajući se za život i štiteći život. 
Budemo li se nadahnjivali vrijednostima i 
idealima naših branitelja, ne trebamo biti 
zabrinuti za budućnost ni svoju osobnu ni 
zajedničku.  O njihovu herojstvu treba pričati 
mladim naraštajima! Koliko oni budu živjeli u 
našoj individualnoj i kolektivnoj svijesti, 
toliko će u našim srcima biti više ljubavi, 
požrtvovnosti i odgovornosti, a manje 

egoizma, nemarnosti, nerada i bezakonja. 
Budemo li se nadahnjivali vrijednostima i 
idealima naših branitelja, ne trebamo biti 
zabrinuti za budućnost ni svoju osobnu ni 
zajedničku u našoj lijepoj Usori. 

Neka im Gospodin udijeli radost vječnoga 
života i pokoj vječni. Amen.

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE
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Okupljeni na misnom slavlju



POLAGANJE VIJENACA
Nakon mise Zadušnice u crkvi Sv. Ante u 
Sivši, uslijedilo je polaganje vijenaca i 
paljenje svijeća podno središnjeg spomen 
obilježja poginulim Usorskim braniteljima. 
Vijenac su položili predstavnici općinske 
vlasti skupa s pripadnicima oružanih snaga 
BiH, predstavnici udruge Dragovoljaca i 
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SVEČANA SJEDNICA OV-a USORA

veterana Domovinskog rata, predstavnici 
udruge Obitelji poginulih i nestalih 
Usorskih branitelja, predstavnici udruge 
Ratnih vojnih invalida i predstavnici 
Udruge ”Žena Sunce” - Usora. Kratku 
molitvu predvodio je Fra. Petar Andrijanić.

Uz nazočnost velikog broja gostiju 
među kojima su bili izaslanik 
predsjednika FBiH, predstavnici 
veleposlanstva RH u BiH, te 
načelnik općine Doboj-Jug, Džavid 
A l i č i ć  u  špor t sko j  dvoran i 
Osnovne škole ”Ivana Fra Frane 
Jukića” u Sivši održana je svečana 
sjednica OV-a Usora. Sjednica je 
počela intoniranjem himne BiH i 
svečanom pjesmom hrvatskog 

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE
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Predstavnici Udruga

Predsjedatelj i tajnica OV-a



naroda “Lijepa naša domovino“. Ovom 
prigodom predsjedatelj općinskog vijeća 
Pero Lujić još je jednom podsjetio na velike 
žrtve koje su utkane u stvaranje općine.
„Osnivanje Hrvatske zajednice bio je prvi 
korak, drugi osnivanje HVO-a, a treći 
osnivanje 110-e brigade HVO-a Usora, što je 
uz zajedničku odbranu sa susjedima u 
konačnici rezultiralo obranu ovih prostora i 
stvaranje preduvjeta za političku borbu 
kojoj je cilj bio osnivanje općine Usora“, 
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kazao je na početku svog obraćanja Pero 
Lujić te nastavio “Nismo zaslužili da budemo 
krnja općina što i danas stvara tkz. distrikt u 
Žabljaku. Nadam se da će političke strukture 
konačno poraditi po ovom pitanju i Usora 
zaokružiti svoje administrativne granice. 
Veliku ulogu u stvaranju općine davala je i 
daje Katolička crkva, ali ona nije glavni 
segment ostanka ovdje. Glavni segment 
o p s t a n ka  n a  o v i m  p ro s t o r i m a  s u 
gospodarstvenici koji stvaraju perspektivu 
razvoja i ostanka poput: Ćosić-promexa, 
Alatnice Katić, tvrtke ”Imaco”, Q inžinjering, 
Ivex i ...“. Predsjedatelj općinskog vijeća u 
svom izlaganju istaknuo je i dobru 
povezanost s drugim susjednim općinama. 
Pohvalivši zajednički projekat izgradnje 
kolektora odpadnih voda u kojem sudjeluju 
općine: Usora, Doboj-Jug i Tešanj. “Naš 
zajednički cilj mora biti Europska unija pri 
čemu nadu polažemo u mlade kadrove koji 
moraju dobiti svoju šansu“ zaključio je u 
svom obraćanju Pero Lujić.

OBRAĆANJE NAČELNIKA

Podsjetivši da je upravo na Dan općine 

preminuo vrlo zaslužni građanin Ilija Katić - 

Kavedžija, u svom svečanom obraćanju 

općinski načelnik Anto Čičak je rekao:

”Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, 
cijenjeni sudionici ove svečane sjednice 
Općinskog vijeća Usora, povodom 15. svinja 
Dana općine Usora.
Na početku da se podsjetimo - Odlukom 
Općinskog vijeća Usora od 09. siječnja 2002. 
g. ustanovljen je „Dan općine Usora“ koji za 
građane naše općine predstavlja

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE
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Pero Lujić

Anto Čičak
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povijesnu vrijednost. Potrebno je također 
kazati - Naši branitelji imali su i imaju svoje 
počasno mjesto u ovoj kratkoj povijesti naše 
općine. I ove godine, kao i svake prigode, 
sjetili smo ih se  i za Dan općine. Koristim 

prigodu da se zahvalim župniku župe Sivša 
fra. Petru Andrijaniću i svima koji su danas 
sudjelovali u misnom slavlju upriličenom za 
naše poginule, umrle i nestale branitelje u 
Domovinskom ratu.
Treba i ovom prigodom ponoviti i ponavljati 
da se ne zaboravi - Naši poginuli, ali i živi 
branitelji 110. HVO brigade Usora su uz 
tadašnje političko vodstvo, najzaslužniji  za 
stvaranje naše Općine.
Koristim prigodu da pozdravim i sve 
građane naše općine, naše umirovljenike i 
sve djelatnike općine Usora - kojim čestitam 
Dan općine Usora. Dame i gospodo, u ovom 
svečanom obraćanju želim istaknuti samo 
najvažnije projekte koje smo realizirali u 
razdoblju od prošlogodišnjeg Dana općine, 
kojima smo tako napravili nove iskorake u 
razvitku naše općine. Zbog značaja koji ovaj 
dan ima za naše građane naš Karate klub 
”Usora” organizirao je ”III karate kup Usora 
2012.“ 13. 05. 2012. g. kao i prošle godine 
bio je to divan susret mladosti i lijep poklon 
svojoj općini za njen Dan općine. Čestitam 
im i zahvaljujem u svoje ime i u ime svih 
naših građana.
•Završeni su radovi nja vodovodu „Duboki 
potok“ trenutačno se radi na spajanju tog 
sistema u jedinstveni sustav postojećeg 

vodovoda.
•Završeni su radovi na trećoj fazi uređenja 
poduzetničke zone Žabljak, a sredstva za 
nastavak radova su osigurana i radovi će 
krenuti u najskorije vrijeme.
•Sa Vladom Ze-Do županije dogovorena 
izrada projekta novog mosta preko rijeke 
Usore i sama izgradnja tog mosta.
•Redovito se provodi zimsko i ljetno 
održavanje cesta na cijelom području 
općine Usora.
•Osigurano je uredno i stabilno upravljanje 
općinskim proračunom.
•Svim studentima na području općine 
osigurane stipendije.
•Značajnim sredstvima sufinanciramo 
Službu hitne pomoći, Radio Usoru i time 
stvaramo predpostavke za očuvanje ovih 
značajnih funkcija.
•Redovito se vode aktivnosti sa  JP HZ –HB 
vezano za stanje elektroopskrbe na 
području naše općine.
•JKP Usora je nakon pokretanja stečajnog 
postupka ušlo u stabilnu fazu svog 
poslovanja, a ovih dana očekujemo i 
konačnu verziju Stečajnog plana.
•Potpisali smo sporazum sa Fondom okoliša 
FBiH oko izgradnje i upravljanja zajedničkim 
kolektorom za otpadne vode.
•Vodimo skrb i provode se projekti 
rekonstrukcije stambenog fonda i izgradnji 
infrastrukture u povratničkim naseljima.
•Završili  smo put do groblja u MZ 
Makljenovac, a ovih dana očekuje se 
nastavak radova na putu Jeleči u MZ 
Makljenovac.

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Usorski bilten - Srpanj 2012.

Svečana sjednica

Štand udruge žena ”Sunce”
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•Sufinanciramo sva kulturno–umjetnička 
društva i sve sportske klubove i time 
stvaramo pretpostavke za njihov opstanak u 
ova teška ekonomska vremena.
Posebno želim istaći i pomoć naših 
sugrađana koji  se nalaze na visoki 
položajima a to su general Ante Jeleč i 
gospodin Jozo Bejić, tajnik Federalnog 
ministarstva razvoja poduzetništva i obrta u 
Mostaru, koji nam pomažu u realiziranju 
razvojnih programa naše općine.
Općina Usora ostvaruje uspješnu suradnju i 
sa svim drugim razinama vlasti u BiH, a sve u 
cilju bržeg razvoja naše općine.
Naravno imamo i mi problema koji nas 
opterećuju, kao što je slučaj i sa mnogim 
drugim općinama  u Bosni i Hercegovini.
Zabrinjavajuće je, po koji već puta naši 
branitelji moraju dokazivati svoj status, a 
dali  su najviše što se može dati u 
Domovinskom ratu. Vrijeme je da država 
konačno okonča neizvjesnost branitelja 
koje je svojim propisim uvela u određena 
prava.
Pored ekonomske krize koja se u BiH a tako i 
kod nas još uvijek znatno osjeća sa svim 
l o š i m  p o s l j e d i c a m a ,  p r o b l e m  u 
funkcioniranju sustava državne uprave koja 
još nije niti konstituirana na svim razinama, 
tako da i te političke tenzije ostavljaju 
negativne posljedice na život i rad naših 
građana.
Puno je i drugih primjera koji govore da 
moramo i mi odlučnije poticati odgovorne 
osobe da krenu u promjene Ustava i bolji 
ustroj države koja bi bila po mjeri svih 
građana Bosne i Hercegovine pa da konačno 
svi dobijemo odgovorniju i efikasniju 
državu. Te promjene moraju biti takve da 
nema „velikih“ u „malih“ u BiH, jer bez 
zadovoljenja sva tri naroda u BiH neće i ne 
može biti efikasne BiH. Budući da je to u 
interesu svih – vrijeme je da nam se to već 
jednom i dogodi.
I u našoj općini ima političkih previranja kao 
i svugdje, ali sam uvjeren da će mo svi 
zajedno odgovornim odnosom prema 

potrebama naših građana doprinjeti bržem 
izlasku prvenstveno iz ekonomskih 
poteškoća, te stvarati okruženje boljeg i 
ugodnijeg življenja u našoj općini Usora.
Želim ovim obraćanjem iskoristiti prigodu 
da uputim iskrenu čestitku i pozdravim  
dobitncu  ovogodišnjeg priznanja općine 
Usora. Poštovana dobitnice priznanja – 
primite moju iskrenu čestitku.

Uvjeren sam da će mo svi zajedno-općinska 
uprava, poslovni sektor, političke stranke, 
naše MZ, nevladine organizacije i udruge 
iznaći najoptimalnija rješenja kako bi smo 
svake naredne godine bilježili brži napredak 
naše općine.

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Usorski bilten - Srpanj 2012.

Dobitnica općinskog priznanja Kata Marković

Za nesebičan i predan rad u KUD-u „Izvor iz 
Žabljaka“ zahvalnica u povodu dana općine 
uručena je gospođi Kati  Marković. 
Umirovljenicima općinske administracije 
uručeni su novčani darovi. Posebne zahvale 
uručene su udrugama žena koje su svojim 
delicijama počastili okupljene goste te na 
svojim štandovima pokazale što žena danas 
može i koja joj je uloga u društvu. 
Zahvalnice su uručene udruzi žena 
“Jelašanka“, “Plodovi zemlje-Lukavica“, “21. 
vijek Doboj-Jug“, “Duga Kraševo“, “Srce-
Gornji Pridjel“, Etno udruga “Vrijedne ruke-
Vinkovci“, i udruga žena “Sunce“. Nakon 
svečane sjednice uslijedio je nastup KUD-a 
Izvor iz Žabljaka te zajednički domjenak 
“Širokih narodnih masa“
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KARATE TURNIR OSVOJILI DOMAĆINI

U povodu dana općine, članovi KK ”Usora” 
veoma uspješno organizirali su “Treći 
karate open kup Usora 2012“. Turnir se 
igrao pod sloganom “Karate šport 
prijateljstva“. U športskoj dvorani osnovne 
škole ”Ivana Fra Frane Jukića” u nedjelju 
13. svibnja nastupilo je 19 ekipa sa 210 
natjecatelja. Međunarodni karakter ovom 
turniru dala je ekipa “ENPI“ iz Subotice. Uz 
ekipu iz Srbije nastupile su ekipe: Polet -
Bosanski Brod, Samuraj - Brčko, Ipon -
Prnjavor, H-se - Zenica, Doboj-Jug, 
Orhideja - N. Travnik, Futura - Bugojno, Vila 
- Doboj, Lokomotiva - Brčko, Enpi - Maglaj, 
Sensei - Turija, Forma - Tuzla, Salko Ćirić - 
Travnik, Tigar - Teslić, Nara Medika - 
Kakanj, Sloga Hemofarm - Doboj, Prvi Mart 
- Srebrenik i domaća ekipa KK ”Usora”.
Nakon cjelodnevnog natjecanja u katama i 
borbama, prvo mjesto osvojili su članovi 
KK ”Usora” s osvojenih ukupno 53. 

medalje i to 19. zlatnih, 17 srebrenih i 17. 
brončanih medalja. Drugo mjesto osvojili 
su karataši ekipe Prvi Mart - Srebrenik sa 
osvojene 32. medalje, 15 zlatnih, 10. 
srebrenih i 7. brončanih medalja. Treće 
mjesto osvojio je KK Sloga Hemofarm - 
Doboj sa 26. medalja od toga 7. zlatnih, 9. 
srebrenih i 7. brončanih medalja. Za 
najuspješnijeg natjecatelja proglašen je 
član KK Prvi mart - Srebrenik, Belmin 
Ibrišević sa osvojene 3. zlatne medalje. Za 
najuspješniju natjecateljku proglašena je 
članica KK ”Usora” Elisabeth Zovko s 
osvojenih 8. medalja i to 5. zlatnih, 2. 
srebrne, i 1. brončanu.
Turnir je svečano otvorio Anto Čičak, 
načelnik općine Usora.Na samom početku 
turnira najuspješnijim članovima KK 
”Usora” u zadnje 3 god uručena su 
posebna prigodna priznanja.

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Usorski bilten - Srpanj 2012.

Detalj sa karate turnira
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ELISABETH ZOVKO TREĆA U EUROPI

Da je KK ”Usora” kolektiv u kojem se dobro 
radi pokazuje i zadnji rezultat kojega je u 
Austriji na „Euro Cupu 2012“, održanom u 
Mitersilu postigla Elisabeth Zovko, 
osvojivši treće mjesto i brončanu medalju 
u kategoriji Kate. Uspjeh je u toliko veći 
kada se zna da je na ovom Euro-Cupu 
nastupilo 17 europskih zemalja s oko 750 
natjecatelja. Elisabeth je rođena 1995. 
godine u Nunbergu u Njemačkoj. Karate 
trenira od svoje osme godine. Prije 
Austrije nastupala je na brojnim domaćim i 
međunarodnim turnirima na kojima je do 
sada osvojila ukupno 81. medalju. Onih 
najsjajnijih bilo je 32,  srebrenih 29,  te 20 
brončanih medalja. Uspjeh u Austriji do 
sada je najveći, ali Elisabeth najavljuje i 
borbu za zlato u Europskim okvirima.

Pobjednička ekipa KK ”Usora”

Elisabeth Zovko

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Usorski bilten - Srpanj 2012.



ženama u općoj 
k n j i ž n i c i 
savjetovala je da za 
rekreaciju koriste 
r a s p o l o ž i v e 
resurse s obzirom 
da Usora nema 
r e k r e a c i j s k o 
športskih terena.U 
cilju edukacije i zajedničkog druženja 
narednu temu predložit će same korisnice  
usluga JU Opća knjižnica Usora.

U cil ju bogatije 
p o n u d e ,  u z 
redovite aktivnosti,  
JU opća knjižnica 
Usora 30. Svibnja 
organizirala je prvo 
o d  m n o g i h 
predavanja, koje 
k a n i  p r i u š t i t i 

svojim korisnicima. „Stres i kako se boriti sa 
stresom,žene u rekreaciji“ bila je prva 
tema.O stresu i kako se boriti sa stresom 
govorila je Anđa Krajina iskusna medicinksa 
sestra JU Doma zdravlja Usora. Gospođa 
Krajina ukazala je na niz životnih okolnosti 
koje dovode do stresa.Ona je ponudila i 
razna rješenja kako se boriti sa stresom, ili 
kako bar  n jegove efekte umanj i t i . 
Profesorica tjelesnog i zdravstvenog 
odgoja, Ivana Ćosić, govorila je kako 
tjelesne aktivnosti mogu biti pravi lijek 
protiv stresnih situacija. Okupljenim 

Ove seminare vodili su: Adnan Gazija, Kenan 
Kesić, Hamzalija Numanović i Ihmeta Hajrić. 
Svoj doprinos u ovoj akciji Usorskih žena 
dala je i općina Usora, a uspješan rad na 
početku poželio Anto Bonić, šef općinske 
Službe za gospodarstvo i financije.
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OSPOSOBLJAVANJE ŽENA ZA
SAMOSTALNO PRIVREÐIVANJE

U  S k l o p u  p r o j e k t a  „ S a m o s t a l n o 
privređivanje“ i Ekonomsko osnaživanje 
Žena,  udruga žena „Sunce“ Usora, 
organizirala je trodnevni seminar o 
poslovnom planiranju u poljoprivredi. 
Seminar je organiziran uz pomoć REZ 
Agencije i Županijskog ministarstva 
poljoprivrede, a financiran je od strane 
Ekumenske inicijative žena Omiš (RH). Prvi 
dan seminara, utorak 24. travnja, bio je 
posvećen poslovnom planiranju. Drugoga 
dana razgovaralo se o proizvodnji u 
zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici i 
sl.). Treći dan bio je posvećen tehnologiji 
uzgoja malina, kupina, jagoda te uporednim 
investicijama za zasnivanje voćnih zasada. 

BORBA PROTIV STRESA

Usorski bilten - Srpanj 2012.

Sudionice seminara

Anđa Krajina
Ivana Ćosić

Sudionice predavanja
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VJERSKI ŽIVOT

SUSRET PRIJATELJA ”MALOG ISUSA”

U subotu 9. lipnja usorska župa „Sv Ane“ 
Žabljak, bila je  domaćin 15-og po redu 
susreta prijatelja “Malog isusa“. Ovaj 
susret organizirala je družba sestara 
”Malog Isusa“ provincije Bezgriješnog 

začeća blažene djevice Marije“.
„Službu je 1890. god. utemeljio nadbiskup 
Josip Štadler, koji je došavši u Bosnu 
zatekao teško stanje, siromaštvo i 
duhovno i materijalno“ kazala je u 
Žabljaku sestra Ružica Ivić pročelnica 
družbe sestara“Malog Isusa“ i glavna 
organizatorica susreta u Žabljaku. Ona je 
kazala da je cilj ovoga susreta potaknuti 
mlade i odrasle prijatelje ”Malog Isusa”, 
kako danas živjeti i kako slijediti Isusa u 
najmanjoj siromašnoj braći, po uzoru 
sluge božijeg Josipa Štadlera, a to znači 
s luž i t i  s i romašn ima  u  na jman jo j 
siromašnoj braći i napuštenoj djeci, 
siromasima, starima i nemoćnima. Potom 
djeci sa posebnim potrebama, invalidima 
itd. To su djelatnosti kojima se ova 
sestrinska služba bavi, istaknula je sestra 
Ružica govoreći o susretu u Žabljaku. Ovaj 

susret okupio jemlade iz: Prozora, 
Maglaja, Gromiljaka, Viteza, Voćina, 
Sarajeva, Neuma, Mostara, Doboja, Ularica 
i Žabljaka. Nakon okupljanja i prije svete 
mise priređen je bogat program Sakralnih 
pjesama i javnih ispovjedi liječenih i 
izl i ječenih ovisnika o drogama.Uz 
koncelebraciju velikog broja svećenika 
misno slavlje predvodio je Don Damir 
Stojić, Selezijanac iz Zagreba. U svojoj 
propovijedi on se obratio posebno 
mladima potičući u njima spremnost na 
božiji poziv za svećeništvo ili redovništvo. 
Na koncu misnog slavlja družba sestara 
“Malog Isusa“ novčano je darivala obitelj 
Gordane Glamatović. Za sve okupljene u 
Žabljaku potom je priređen zajednički 
ručak i hladni napitci. Animatori iz 
Gromiljaka organizirali su susrete, 
odnosno igre na travi. Sve je završeno 
duhovno kreativnim programom i 
porukom Don Damira Stojića. Veliki 
doprinos ovom susretu dali su članovi 
KUD-a ”Izvor” iz Žabljaka. 

Usorski bilten - Srpanj 2012.

Prijatelji ”Malog Isusa”

Č.s. Stana



učenika ove škole nastupili i učenici iz 
N.Travnika i Matuzića. Spomenuo je i 
gostovanje dječijeg kazališta “Ivana Brlić-
Mažuranić“ iz Slavonskog Broda, s 
predstavom “Kositreni vojnik“.
„Zahvaljujući sredstvima Ministarstva 
obrazovanja od 23 000 KM u područnoj školi 
u Ularicama zamjenjena je stolarija, a 
sredstvima vlade Republike Hrvatske od 
45000 KN nabavljene su knjige za lektiru i 
informatička oprema“, kazao je Ivica 
Krajina, te za naredno razdoblje najavio 
uređenje športskog poligona u Sivši, 
zamjenu stolarije u područnim školama u 
Alibegovcima i Omanjskoj, te postavljanje 

ograde oko svih školskih objekata. Zajedno 
sa srednjom školom najavio je projektiranje 
i izgradnju športske dvorane u Žabljaku. Bila 
je ovo i prigoda da ravnatelj škole pohvali 
rad nastavnika koji su uglavnom tijekom 
provjera zaslužili sve pohvale. Dan škole bio 
je i prigoda da se posebne diplome uruče 
najboljim učenicima. Za odličan uspjeh od 
prvog do osmog razreda diplome su dobile: 
Antonia Komušanac, Sandra Dadić, Ivona 
Čupić i Ines Ćosić. Ines Ćosić ujedno je 
proglašena za učenika generacije.
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 INES ĆOSIĆ UČENIK GENERACIJE O. Š.

Prigodnim zabavnim programom kojega su 
izveli učenici, te podjelom priznanja 
najboljima, u petak 25. svibnja svoj dan 
obilježila je O. Š. “Ivana Fra Frane Jukića“ 
Sivša. Središnje obilježavanje upriličeno je u 
športskoj dvorani ove škole. Ivica Krajina, 
ravnatelj ove škole u svom prigodnom 
obraćanju napravio je kratak pregled rada 
školske 2011/2012. godine. Uz redovite 
aktivnosti, Krajina je posebno naglasio 
boravak 10 učenika u Njemačkoj u 
organizaci j i  i  podpokrovite l jstvom 
„Malteških vitezova“, te organizaciji 
”Karaoke showa” također uz pomoć 
“Malteških vitezova“, na kojem su pored 

Usorski bilten - Srpanj 2012.

Ravnatelj Ivica Krajina

Najbolje učenice

Ines Ćosić



15

IZ ŽIVOTA OPĆINE

Usorski bilten - Srpanj 2012.

UČENIK GENERACIJE VINKO KOLOBARA

Svoj dan MSŠ “Stjepana Radića“ obilježila 
je 11. lipnja na dan rođenja ovog velikana 
Hrvatske povijesti. Svečanost je održana u 

holu ove škole. Bila je to ujedno i proslava 
18-og rođendana škole, utemeljene na 
koncu Domovinskog rata. Jakov Kulić, 
ravnatelj škole, posebno je naglasio da 
uspjeh učenika koji ova škola postiže je 

rezultat kontinuiniranog rada profesora 
koji su od ove škole stvorili prepoznatljivu 
odgojnu obrazovnu ustanovu.
„Mjera naše uspješnosti je spoljnje 
vrednovanje naših rezultata preko učenika 
koji polažu državnu maturu u RH. U 
dosadašnjem razdoblju 70 naših učenika 

uspješno je polagalo ispit državne 
mature“, kazao je ravnatelj škole prof. 
Jakov Kulić. Ovu školsku 2011/12 godinu 
školu je pohađalo 372 učenika u 16 odjela. 
Dan škole bio je prigoda da se pohvale i 
nagrade najbolji i najvredniji. Za postignut 
odličan uspjeh i uzorno vladanje tjekom 
cjelog školovanja pohvaljeni su: Emina 
Agić, Antonio Ćosić, Josipa Gašić, Katarina 
Joskić, Dario Katić, Marija Katić, Sanja 
Katić, Ivana Kulić, Nikolina Petrović, 
Danijela Pranjić, Tomislav Avgustinović, 
Josip Ćosić, Ivan Joskić, Adis Škiljo, Robert 
Topalović i Nikolina Zovko. Posebnu 
diplomu za odličan uspjeh iz svih 
predmeta dobila je Anna Marija Marić. 
Ovogodišnja titula učenika generacije 

pripala je Vinku Kolobari. Na poseban 
način učenici i uposleni MSŠ “Stjepana 
Radića“ posjetili su se i na preminulog 
omiljenog profesora Tvrtka Malića. 
Umirovljenicima škole uručene su 
skromne novčane nagrade. Sve je 
začinjeno kulturno-zabavnim programom 
i prodajnom izložbom učeničkih radova.

Oni su zaslužili pohvale

Jakov Kulić i Anna Marija Marić

Učenik generacije Vinko Kolobara
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DANI HRVATSKE KULTURE

Usorski bilten - Srpanj 2012.

SMOTRA FOLKLORA
Ovogodišnji 22 - ”Dani Hrvatske kulture” započeli su na poligonu malih športova u Sivši, 
smotrom folklora. Manifestaciju je službeno i svečano otvorio Anto Čičak, načelnik 
općine Usora.Nastupilo je 6. KUD-a iz BiH i Hrvatske. Prvi su nastupili članovi domaćeg 
KUD-a Usorski običaji - Sivša. Nakon što su dobro zagrijali atmosferu i simboličnom 
pjesmom u tri “Hajde prelo da se saberemo“ iza domaćina nastupili su članovi KUD-a 
hrvata iz Bosne, Rugvica kod Zagreba. Nešto drugačije igre i pjesme na pozornicu su 
donijeli članovi HKUDA „Hrvoje Vukčić Hrvatinić“ iz Velike u RH. Radi se uglavnom o 
Kotorvarošanima koji sada žive u ovom kraju Hrvatske. Uz nabrojane, još su nastupili 
članovi KUD-a ”Jozo Džido Zuber” Omanjska, KUD-a ”Naši običaji” Teslić i KUD-a 
”Napredak” iz Odžaka. Sve je završeno velikim kolom i zajedničkim ručkom.

 ŠAHOVSKI TURNIR

Istodobno sa smotrom folklora u 
kavani “Bagrem“ na Sivši organiziran je 
šahovski turnir. Na turniru je nastupilo 
6. šahista. Igrao se ”Bergerov sustav” 
(dvokružno). Prvo mjesto osvojio je 
Miro Lovrić iz Žepča. Drugi je bio 
Zdravko Bratić iz Usore, treći je bio 
Jozo Matijević iz Žepča. Četvrto mjesto 
osvojio je Petar Galić također iz 
Žepča.Peti je bio Franjo Bonić iz Usore 
a šesti Zvonko Marić također iz Usore.

Zajedničko kolo



U  v e č e r n j i m  s a t i m a ,  p r v o g a  d a n a 
manifestacije “Dani hrvatske kulture“ u 
dvorani župnog dvora u Sivši, upriličena je 
izložba fotografija Frane Piplovića “Prođoh 

Bosnom nako“ i predstavljanje knjige Jerke 
Zovaka “Rat u Bosanskoj Posavini 1992 
godine“. Uvodničar u ove dvije povezane 
teme bio je Miro Sirovina, novinar BiH 
televizije.
Zemljopisni izgled karte BiH opisao je kao 
srcoliko koje nažalost kroz povijest često 
krvari. O izložbi fotografija “Prođoh Bosnom 

nako“ govorio je prvo sam autor Frano 
Piplović, bivši konzul RH u Banja Luci.
„Želio sam u fotografiji dokumentirati 
događaje u BiH“, kazao je Piplović te naglasio 
da je izložba podjeljena u 9. poglavlja: Božiji 
darovi prirode, Tragovi nasilja nad crkvenom 

baštinom, Povratak kao san i nemoguća 
misija, Zastrašivanje i stvaranje nesigurnosti, 
Obnova crkava i svetišta kao životnih u 
duhovnih centara, Porušeni a nije bilo ratnih 
sukoba, Grobovi, Stratišta kao znaci progona i 
istrebljivanja, Crkva kao jedina snaga koja 
okuplja potiče i brine, Puno posjeta malo 
rezultata. O ovoj izložbi fotografija posebno 

nadahnuto je govorio banjalučki Biskup Dr. 
Franjo Komarica. On je ovom prilikom kazao 
da je BiH svjetskim moćnicima bila samo 
obični poligon za surove ratne igre. Knjigu 
„Rat u Bosanskoj Posavini 1992.“ autor Jerko 
Zovak predstavio je kroz petnaestominutni 
film koji, predstavlja siže ove knjige. 
Prikazivanje filma izazvalo je brojne reakcije i 
pomješana osjećanja kod nazočnih u Sivši, ali 
je zbog kratkoće planiranog vremena šira 
rasprava izostala i mnoga otvorena pitanja 
ostala visjeti u zraku.
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POSAVINO BOSNO MOJA

Miro Sirovina

Biskup Komarica

Frano Piplović

Jerko Zovak
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NAKIT I POEZIJA

Izložba umjetničkog nakita Lidije Čuljević i 
portret književnika Ivice Budulice-Strikana 
upriličeno je u ponedjeljak 11. lipnja. Na 
žalost, događaju je nazočio samo mali broj 
posjetitelja. Veći broj gostiju iz Tešnja do 
nekle je popravio dojam. Umjetnički nakit, 
kojeg izrađuje Lidija Čuljević, predstavio je 

kipar Drago Handanović. On je ovom 
prigodom posebno naglasio da je nakit 
davnošnja potreba ljudi za lijepim i da se 
nakit kroz povijest izrađivao od raznih 
tada dostupnih materijala. Sama autorica 
izložbe, inače profesorica glazbe, kazala je 
da se izradom umjetničkog nakita bavi tek 
zadnjih godina. Uglavnom izrađuje 
ogrlice, naušnice, narukvice i prstenje, te 
je kazala da je raduje što može nakitom 
uljepšavati prije svega drage prijatelje. 
Drugi dio večeri posvećen je portretu 
književnika Ivice Budulice-Strikana. O 
bogatom književnom opusu I. B. Strikana 

koji je do sada tiskao 4 knjige poezije, 
1knjigu pripovjetki i 2 romana govorili su 
književnici: Amir Brka, Melida Travančić i 
Franjo Bratić. Svi su se oni potrudili da kroz 
svoje viđenje urađenog portretiraju 
“Strikana“ kao književnika. Amir Brka 
osvrnuo se na “Strikana“ kao pjesnika i kao 
pripovjedača. Melida Travančić „Strikana“ 
je portretirala kroz roman “U stupici“. Za 
poeziju Strikanovu, Franjo Bratić je rekao: 
“Ivica Budulica Strikan je poeta koji piše 
lako i raznoliko. Čitajući njegovu poeziju 
na prvi pogled mogli bi pomisliti da je to 
pjesnik lakih nota, da je svakome dovoljno 
sjesti, promisliti o stvarima oko sebe ili 
odnosu tih stvari prema nama i pjesma je 
tu. No to je zamka, nije baš tomu tako, 
ovakvu poeziju pisati može samo netko 
tko doista vlada književnim umijećem i u 
sve to udahne dušu i udahne život“. 
Lijepom ugođaju večeri doprinjeo je i sam 
Strikan govoreći svoje najbolje stihove. Za 
glazbeni dio bio je zadužen Suad Livnjak iz 
Tešnja.

Lidija Čuljević i Drago Handanović

Oni su portretirali ”Strikana”
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PREDSTAVLJANJE UDRUGE ”FRA GRGA VILIĆ”

Uoči večeri Izvorne pjesme u Sali za sjednice 
MZ Sivša upriličeno je predstavljanje Udruge 
“Fra Grga Vilić“. O ovom bosanskom fratru i 
nekad župniku sivačke župe, te o Udruzi sa 
njegovim imenom govorio je predsjednik 
udruge mr. Anto Knežević.
„Fra Grga Vilić rođen je kao Juro 1945. godine 
u obitelji koja je teško stradala u drugom 
svjetskom ratu. To ga ja na neki način 
usmjerilo da kroz život govori istinu i samo 
istinu pa čak kada se ona nije sviđala nejgovim 
sugovornicima, kršeći ponekad i crkveno 

načelo franjevačkog reda poslušnosti. Bio je 
narodski čovjek i intelektualac s objavljene 4 
knjige. Prvi je skupio podatke o stradanjima 
ljudi Odžačkog kraja tijekom i nakon 
završetka drugog svjetskog rata“, rekao je 
magistar Knežević, te naglasio da je Fra Grga 
došao do podatka o stradanju 3000 ljudi u 7 
različitih odora, odnosno isto toliko različitih 
vojski.
„On se na taj način svojom knjigom o 
stradanjima odupro ideologizaciji“, kazao je o 
životu Fra Grge predsjednik udruge, dodavši 
da je život fra Grge i njegovo djelovanje bilo 
razlogom da se u Odžaku 2010. godine 
pokrene inicijativa o osnivanju zaklade 
odnosno Udruge “Fra Grga Vilić“. Udruga je 
zvanično utemeljena u Žabljaku u motelu 
”Split”.
„Osnovni ciljevi udruge su skrb o djelima Fra 
Grge, humanitarni rad, kulturno športske 
aktivnosti i pomoć potrebnima“, kazao je na 
promociji mr. Anto Knežević. Za naredno 
razdoblje najavio je prikupljanje pisane 
tonske i video dokumentacije života bosanske 
Posavine u koju ubraja i Usoru. 

VEČER IZVORNE GLAZBE
Iako se nebo i kiša urotilo protiv, večer 
„Izvorne glazbe“ u sklopu dana Hrvatske 
kulture održano je kako je i planirano u utorak 
12. l ipnja.Umjesto postavl jene l jetne 
pozornice pjevalo se u jednom od 2 
postavljena šatora.Uz glazbenu pratnju na 
v i o l i n i  i  š a rg i j i  Pe re  N i k i ć a , Fr a n j e 
Gavrića,Zorana Krajine,Ivice Tomića i Ivana 
Be j i ća -Š i ce  nas tup i lo  j e  8 . i z vorn ih 
tandema.Pjevali su:Ivan Dadić i Perica 
Lovrić(Izvornjačka duša). Ðokica Božanović i 
„Mačak iz Bistrih izvora“, Ružica i Mato 
Barešić, Zvuci rodnog kraja(Mitar i Vlado), 
Mitar i Ivica Tomić, Gale i Luka, Blažan Barišić, 
Blažana Gavran i Ivan Dadić, te Ivan Dadić i Eva 

Bejić. Kako se radilo o dobrim pjevačima, 
unatoč tome što su neki od njih zajedno 
zapjevali po prvi put, sve je bilo lijepo i 
prijemčivo za uši ljubitelja dobre izvorne 
pjesme.

Promocija Udruge

Ilija Nikić
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Perica i Ivan

Ružica i Mato

Mitar i Ivica

Ivan, Blažana i Blažan

Ðokica i Mačak

Mitar i Vlado

Luka i Gale

Ivan i Eva
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BLAGOSLOVLJEN KIP SV. ROKA
Na blagdan sv. Ante Padovanskog nebeskog 
zaštitnika najveće usorske župe Sivša, 
provincijal franjevačke provincije “Bosne 
srebrene“  Fra. Lovro Gavran tijekom 
misnog slavlja blagoslovio je u drvetu 
isklesan kip sv. Roka drugog patrona župe. 
Kao i kip sv. Ante, i ovaj kip uradili su 
umjetnici iz Hrvatske, Mato Tijardović i 
Ivica Tolić. Hrast za ovaj kip darivao je 
župljanin ove župe Zoran Kulaš. Govoreći o 
sv. Anti fra Lovro je rekao da je ovaj svetac 
koji je živio prije 800 godina i danas 
aktualan. “Možda čak i aktualniji zbog 
vremena iz kojega se Boga pokušava 
izbac i t i  u  svakodnevnom ž ivotu . 
”Nenormalno pokušavaju prikazati 

normalnim i obrnuto, podržavajući npr. 
istospolne brakove i mogućnost usvajanja 
djece u tim brakovima“, kazao je Fra. Lovro.

STOLNOTENISKI TURNIR

U želji da na ovaj način potaknu osnivanje 
kluba i okupljanje stolnotenisača u sklopu 
”Dana hrvatske kuture” u športskoj 
dvorani O.Š. “Ivana fra. Frane Jukića“ 
održan je po prvi put turnir stolnotenisača. 
Na turniru je sudjelovalo 15 igrača i to: 
Jasmin Mešinović, Branko Mijatović, Almir 

Dubravac, Aidin Dubravac, Nikola Bratić, 
Markica Rajkovača, Mato Pranjić, Elvir 
Mešić, Adnan Dubravac, Šaban Mujić, 
Željko Džido, Franjo Bratić i Elvir Muzić. 
Prvo mjesto osvojio je Šaban Mujić, drugo 
Željko Džido a treće Nikola Bratić.

Fra. Lovro

Sudionici prvog stoloteniskog turnira

Kip sv. Roka
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Uz nazočnost velikog broja gledatelja koji su 
dvije noći uživali u čarima koje nosi mali 
nogomet u Sivši je 30. travnja i 1. svibnja 
održan  „33  Ma lonogometn i  noćn i 
međunardoni turnir, Sivša - Usora 2012“. U 
seniorskoj konkurenciji nastupile su 24 
ekipe, i to: Mesnica Sarić, MZ Omanjska, 
Auto otpad AE kompani - Piljužići, Eurocopi - 
Jelah, Mladost salaš - Jeleči, Vendeta - Doboj, 
JUB Color - Kotor Varoš, MZ Alibegovci, 
Bratići - Bratići, Red Bull - Usora, Građevinska 
firma Mujkanović Reuf, Katić d.o.o - 
Omanjska, Cafe bar San -Vitkovci, Ćosić 
Promex - Žabljak, Randal-Derventa, Majo 
gradnja - Usora, Gobelja 1 -Novi Miljanovci, 
Gobelja2 - Novi Miljanovci, Auto Nikić - 
Zagreb, Dijamant - Braća Jelić, Inošped 1 - 
Kraševo, Inošped 2 - Kraševo, Proleter - 
Makljenovac, Novi Miljanovci. Turnir je 
započeo postrojavanjem prijavljenih ekipa a 
fer i uspješno natjecanje, te dobrodošlicu 
š p o r t a š i m a  i  g l e d a t e l j i m a ,  u  i m e 
organizatora turnira poželio je Ilija Nikić, 

predsjednik organizacijskog odbora turnira. 
Nokaut sustav turnira na koncu je iznjedrio 
najbolje. Prvo mjesto, drugu godinu za 
redom osvojila je ekipa Auto salon Nikić - 
Zagreb, drugo mjesto osvojila je ekipa 
Vendeta - Doboj, dok je treće mjesto zauzela 
ekipa Bratići. Uz pehare i medalje za prve tri 
ekipe, prvoj ekipi pripala je novčana nagrada 
od 2000 KM, drugoj 1500 KM, a trećoj 500 
KM. Za najboljeg igrača turnira proglašen je 
Darko Duvnjak iz pobjedničke ekipe. Najviše 
pogodaka postigao je Josip Spajić također iz 
Zagreba. Za najboljeg vratara proglašen je 
Ivan Bratić iz trećeplasirane ekipe. Turnir 
kadeta igrao se dan ranije uz sudjelovanje 6 
ekipa: Svadbeni salon Šušak, Majo gradnja, 
Q-Inžinjering-Žabljak, Auto salon Bimpex 1 - 
Kraševo, Masank građevinski menadžment - 
Usora, i auto salon Bimpex 2. Finale se igralo 
na službenom otvorenju turnira. Prvo 
mjesto osvojila je ekipa Majogradnja, druga 
je bila ekipa Auto salon Bimpex 1, dok je 
treće mjesto zauzela ekipa Q-Inžinjering.

ŠPORT
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Pobjednička
ekipa
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Na terenu športskog rekreacijskog centra 
“Marsonia“ u Žabljaku kojega je osnovalo 
”Hrvatsko Sokolsko društvo” Usora, u 
subotu 19. svibnja održana je prva spomen 
Kros utrka “Mario Jozić“
„Danas ovom manifestacijom želimo 
sačuvati uspomenu na Maria Jozića, koji je 
tragično poginuo kao 15-godišnji dječak u 
humanitarnoj akciji „Karitasa“ u Sivši“, 
kazao je ovom prigodom Željko Joskić 
predsjednik ”Hrvatskog Sokolskog 
društva” Usora u ime organizatora Kros 
utrke. Na ovoj Kros utrci sudjelovalo je oko 
30-ak učenika uglavnom osnovne škole, 
vršnjaci pokojnog Maria, što je kao vrlo 
simbolično istaknuo gospodin Joskić. 
Trčalo se na stazi dugoj 2400 metara. Za 
prva tri mjesta, u tri dobne i dvije spolne 
skupine, osigurana su prigodna priznanja. 
Svi sudionici Kros utrke dobili su i majice 
na sjećanje na Maria Jozića, koji je na Sivši 
poginuo 04. travnja 1994. godine. 
Pobjednici kros utrke bili su: Boris Jurišić, 
Antonio Antunović, Marin Zovko, Katarina 
Joskić, Danijela Vrkašević, Daria Jozić, 

Armina Salihbašić, Danijel Vrkašević, Josip 
Dominović, Mario Ivić, Klaudija Penava, 
Gabrijela Joskić, Adriana Vidić, Zoran 
Grujo, Marsel Jurišić, Dario Risonjić, Ivana 
Jurišić, Manuela Ivić, Andrea Grujo i 
Marino Matić. U suorganizaciji spomen 
Kros utrke sudjelovao je i Slobodan 
Krajina, predsjednik planinarskog društva 
“Bajina glava“ Usora.

Usorski bilten - Srpanj 2012.

Mario Jozić
1979 - 1994

Sudionici i pobjednici utrke




