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Свечаном академијом прослављен Дан града Градишка

„Мали Београд“ се представио у Београду

Завршена реконструкција водоторња у Жеравици



у овом броју доносимо вам најважније информације
о активностима и догађајима који су обиљежили први
квартал 2019. године.

2019. година остаће запамћена највише по добијању
статуса града који је веома важан када је у питању развој
града и провреде. Овај значајни догађај обиљежен је и
свечаном академијом која је одржана 24. априла, на Дан
ослобођења Градишке, када су најзаслужнијим привре -
дним субјектима и појединцима, по основу истакнутих
заслуга, додијељене повеље и захвалнице. Да Градишка
већ увелико корача изван својих граница говори у
прилог дводневна манифестација „Дани Градишке у
Београду“ гдје смо уз презентацију гастрономске,
туристичке и културне понуде у Центру за културу „Влада
Дивљан“ и у Скупштини града Београда представили наш
град.

Привредни печат граду свакако је дао завршетак
реконструкције водоторња у Жеравици и успостављање
савременог система управљања и мониторинга на цјело -

купном систему водоснабдијевања као и потписивање
уговора о извођењу радова на изградњи инфраструктуре
у Агроиндустријској зони у Новој Тополи између гра -
доначелник Градишке, представника УНДП-а и предузећа
„Хидро-коп“, укупне вриједности 6,7 милиона КМ.

Прољеће у Градишци не би било препознатљиво без
традиционалног Здравофеста који је и ове године окупио
велики број излагача, али и посјетилаца.

Медаље, признања и награде донијели су у наш град
млади талентовани спортисти, пјесници, музичари. Њи -
хови успјеси које остварују у различитим областима по -
казатељ су позитивне климе у нашем граду и подршке
коју градска управа у све већем обиму даје културним и
спортским организацијама и удружењима. 

Са жељом да наш млади град буде најуспјешнији у
Српској и да у том успјеху учествујемо сви заједно,
поздрављамо Вас до идућег броја
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Поводом Дана града Градишка у Култу -
рном центру одржана је Свечана академија
на којој је Предсједник Владе Републике
Српске Радован Вишковић честитао  грађа -
нима Градишке  први рођендан града и дан
када је Градишка ослобођена у Другом
свјетском рату.

“Влада је у претходном периоду зна -
чајно помагала развој Градишке и тако ћемо
наставити, јер Градишка је битна дестина -
ција за Републику Српску с oбзиром да се
налази на вратима Европске уније. Тај по -
тенцијал треба искористити са изградњом
моста на ријеци Сави код Градишке који ће
повезати Европску унију са остатком
Републике Српске,“ рекао је Вишковић и
додао да је Градишка у посљедње вријеме
промијенила свој изглед и развојем фак -
тички прерасла из општине у град.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да је остварен сан да Градишка
добије статус града.

„То нам даје за задатак и додатну ене -
ргију да  градимо Градишку по мјери гра -
ђана и привредника и да се трудимо да, за
одређени период, Градишка добије  изглед
средњоевропског града који ће бити ту на
самој граници, на вратима  Републике
Српске,“ рекао је Аџић и додао да је важан
даљњи инфраструктурни развој и запо -
шљавање младих  што је могуће уз помоћ
Владе Републике Српске.

Поводом Дана града додијељене су
награде и признања заслужним грађанима
Градишке.

Повеља града  Градишка за изузетан до -
принос развоју Градишке додијељена је
Николи Крагуљу, а за изузетан допринос у
области здравства прим. др Зорану По -
повићу.

Никола Крагуљ је истакао да му Повеља
представља изузетну част и задовољство.

„Признања свакоме годе, јер она пред -
стављају уважавање човјека и његових
напора. Ја сам цијели живот радио за и у
Градишци. Радио сам у оба система, био сам
предсједник Општинског комитета СКЈ
Градишка и начелник општине Градишка
два мандата. Са народом сам уживао и
патио се, било је тешких и лијепих тре ну -
така, али ми је драго да сам искористио све
шансе, да моје идеје нису оспораване и да
су све завршене или се завршавају,“ рекао
је Крагуљ.

Прим. др Зоран Поповић рекао је да је
изненађен признањем које је добио и
изразио захвалност што је његов рад пре -
познат. 

Он је истакао да му Повеља пре дставља
велику част и подстрек да настави са својим
радом који је започео 2011. године
формирањем палијативног одјељења у
Болници Градишка које је једино у Репу -
блици Српској.

Захвалнице су додијељене: Фабрици
сточне хране “Фармофит” Градишка, “Тикт

мануфактура” и Зинети Хотић за постигнуте
резултате у области привреде, Кајак кану
клубу “Сава” и Бобани Латинчић Козић за
постигнуте резултате у области спорта,
Мирославу Стојнићу за изузетне заслуге у
области хуманитарног и добротворног рада
и Слободану Борјановићу за изузетне
заслуге у области новинарства.

У програму Свечане академије учест -
вовао је Градски мјешовити хор „Лира“,
сопранисткиња Албина Смајловић, пија -
ниста Динко Благојевић, млада виолини -
сткиња из Основне музичке школе „Бранко
Смиљанић“ Ива Ристић и глумци Градског
позоришта Градишка.

Свечаној академији су присуствовали
представници Народне скупштине Репуб -
лике Српске и посланици у Народној ску -
пштини Српске, представници мини стар-
 става у Влади Српске, начелници сусједних
општина и општине из Италије, предста -
вници вјерских конфесија, представници
СУБНОР-а и Борачке организације Гради -
шка, представници привредног, друштве -
ног и културног живота нашег града и
бројни грађани.

Свечаном академијом прослављен 
Дан града Градишка

Одржан концерт Дејана Петровића 
и "Биг бенда"

Поводом Дана града Градишка - 24. априла, на љетној позорници градишког
Културног центра, одржан је концерт трубача Дејана Петровића и "Биг бенда".

Петровић је рекао да први пут свирају публици у Градишци, коју су развеселили својим
ауторским пјесмама и обрадама страних и домаћих поп и рок хитова и народних пјесама.

Он је истакао да класичних трубачких оркестара у Србији има много, те да му је био
циљ да се избори за свој музички пут стварајући ауторску музику и да постане познат по
свом стилу, а да је све почело 2007. године када је трубачком оркестру додао електричну
и бас гитару, друге инструменте и вокал.

На концерту Дејана Петровића и "Биг бенда" у Градишци окупило се неколико стотина
грађана, за које су били обезбијеђени бесплатан роштиљ, пиво и сокови.

Организатор концерта је Туристичка организација Градишка, а покровитељ је
градоначелник Градишке.
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Повеља града  Градишка за изузетан до -
принос развоју Градишке додијељена је
Николи Крагуљу.

Крагуљ је читав радни вијек провео
радећи у Градишци и у име Градишке за
Градишку. Након завршетка Економског
факултета у Загребу обављао је много -
бројне важне функције, од посланика у
Савезној скупштини СФРЈ, директора „Кла -
онице и хладњаче“, диектора ПИК-а „Мла -
ден Стојановић“, предсједника Општинског
комитета СКЈ Градишка до министра у Влади
Републике Српске, замјеника министра у
Савјету министара БиХ, посланика у Наро -
дној скупштини Републике Српске и Парла -
ментарне скупштини БиХ. Са свих функција
које је обављао, проналазио је начин да до -
принесе развоју свог града. Посебан до -
принос даје као начелник општине, у два
мандата, када долази до убрзаног развоја
Градишке. У том периоду реализовани су
значајни инфраструктурни пројекти на
простору свих наших градских и сеоских
мјесних заједница. Промијењен је лик
Градишке, створени су бољи услови за
живот наших грађана као и претпоставке за
интензивнији привредни разој.

Повеља за изузетан допринос у области
здравства додијељена је примаријусу до -
ктору Зорану Поповићу.

Поповић је доктор медицине, специ -
јалиста анестезиологије са реуматологијом.
Запослен је на радном мјесту начелника
Одјељења за палијативно збрињавање у ЈЗУ
„Болница“ Градишка. Са великим успјехом
је организовао рад овог одјељења као
првог и јединог у здравственом систему
Републике Српске и на тај начин увео ли -
јечење ове врсте пацијената у здрав ствени
систем. Својом стручношћу и радом, у
сваком погледу, представља узор коле гама.
Примаријус доктор Поповић обављао је
функцију помоћника директора болнице за
медицинска питања. Од стране Коморе
доктора медицине Републике Српске, чији
је дугогодишњи члан, 2013. године је на -
грађен Повељом за организацију здрав -
ствене службе. Коаутор је више стручних
радова.

Захвалница за постигнуте резултате у
области привреде додијељена је фабрици
сточне хране „Фармофит“ Градишка. 

Фабрика је изграђена по узору на
технологије које су тренутно у примјени на
подручју Европе те представља
најсавременији погон те врсте. Фабрика
ради као заокружена цјелина унутар које се
налази и властита лабораторија. Предузеће
је у периоду од 2011. године постало лидер
у производњи сточне хране у БиХ. Пословна

филозофија базирана је на заштити и по -
дршци домаћој производњи, подстицају
развоја локалне заједнице и позитивног
ефекта на експанзију домаће привреде.

Захвалница за постигнуте резултате у
области привреде додијељена је фирми
„Тикт мануфактура“ Гадишка. 

Властитим производима високог квали -
тета фирма је присутна на захтјевним тржи -
штима индустријски најразвијенијих
зе  маља Европе. Произведени квалитет
препознат је од стране бројних купаца из
ауто индустрије те индустрије машина и
опреме. Континуирано инвестирајући у
нове производне објекте, савремену и ви -
сокопродуктивну опрему, практично об -
разовање ученика, усавршавање радни ка
са територије града Градишка фирма не
доприноси само сопственом развоју већ и
укупном друштвено-економском развоју
града Градишка. У свом пословању „Тикт
мануфактура“ посебну пажњу поклања
аспектима заштите животне средине те
спада у групу изузетно друштвено одго -
ворних компанија.

Захвалница за постигнуте резултате у
области привреде додијељена је Зинети
Хотић, власнику једне од највећих фарми
музних крава на подручју Градишке. 

Фарма Зинете Хотић данас броји преко

Добитници Повеље и Захвалнице града Градишка
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90 музних грла те 50 грла репродуктивног
подмлатка и 50 грла товне јунади. Девето -
члана породица Хотић годишње произведе
преко 700.000 литара млијека. Хотићи пла -
нирају повећати број музних грла, односно
подићи годишњу производњу млијека на
1.000.000 литара годишње.

Захвалница за постигнуте резултате у
области спорта додјељена је Кајак кану
клубу „Сава“. 

Клуб је основан 2009. године. Актуелни
су прваци БиХ у кајаку и кануу на мирним
водама за јуниоре и сениоре у мушкој и
женској конкуренцији. Клуб је проглашен за
најбољу спортску екипу општине Градишка
за 2017. годину. Чланови клуба учествују на
бројним међународним такмичењима, а
посебно су се истакли као репрезентативци
БиХ на Свјетском купу и Европском првен -
ству у Београду за јуниоре и сениоре. Многи
чланови клуба су прваци БиХ и Републике
Српске у појединачним дисциплинама.

Захвалница за постигнуте резултате у
области спорта додјељена је Бобани Лати -
нчић Козић. 

Бобана је рођена 1980. године. Бави се
спортском вјештином паратеквандо у кате -

горији К43-58 килограма. У мају прошле
године на првенству Србије освојила је
златну и бронзану медаљу док је у Бугарској
на Европском првенству освојила друго
мјесто. На Свјетском првенству, одржаном

у Анталији почетком ове године, постала је
вицешампион свијета освојивши сребрну
медаљу.

Захвалницу за изузетне заслуге у обла -
сти хуманитарног и добротворног рада до -
дијељена је Мирославу Стојнићу, пре д ста-  
внику хуманитарне организације „ ESDO –
Sportcenter Rheintal “ из Швајцарске.

Током 2017. и 2018. године, у више
наврата,  Мирослав Стојнић је донирао ври -
једну медицинску опрему и намјештај ЈЗУ
„Болница“ Градишка као и намјештај и
опрему за школе са подручја Градишке.
Није изостала ни помоћ дјеци са посебним
потребама са подручја нашег града.

Захвалница за изузетне заслуге у об -
ласти новинарства додјељена је Слободану
Борјановићу.  

Борјановић је публициста, спортски но -
винар и стрип аутор из Градишке. До сада је
објавио бројна дјела: књиге из области
спорта, стрипове и ратне романе. Најзна -
чајније његово остварење је „Монографија
погинулих и умрлих бораца Одбрамбено-
отаџбинског рата с подручја општине Гра -
дишка 1991-1995 године“ чији је главни
аутор и уредник.

На спомен-обиљежја погинулим борцима Народно-ослободи -
лачког рата, жртвама фашистичког терора и погинулим борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата у Градишци положени су вијенци
и упаљена је “Вјечна ватра” поводом обиљежавања 24. априла -
Дана града и 74. годишњице ослобођења Градишке у Другом
свјетском рату.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да се
прославља дан када је Градишка ослобођења од окупатора у
Другом свјетском рату чиме су створени услови за развој и
напредак.

“Наша је обавеза да се поклонимо жртвама које су уложиле
своје најсветије, своје животе у темеље нашег града, Градишке и
данас Републике Српске. На нама је да им се одужимо тако што
ћемо се одужити њиховим породицама и да наставимо да

градимо Градишку и Републику Српску као једини начин
сигурности опстанка свих нас на овим просторима”, рекао је Аџић.

Предсједник СУБНОР-а Градишка Никола Крагуљ рекао је да
на подручју Градишке живи још девет учесника Народно-
ослободилачког рата, а да је задатак  потомака да чувају и његују
традицију и осјећаје према народно-ослободилачкој борби. Он је
истакао да је ослобођење Градишке и народно-ослободилачка
борба била праведна борба за слободу народа, а да је слобода
најзначајнија нашем народу.

На спомен обиљежја вијенце су положиле делегације
Општинског одбора СУБНОР-а Градишка, Града Градишка,
Борачке организације, Организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила Градишка и представници
политичких партија.

Положени вијенци поводом Дана града и 74. годишњице ослобођења
Градишке у Другом свјетском рату
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Манифестација "Дани Градишке у Бео-
граду", чији је циљ јачање сарадње у обла-
сти привреде, културе и спорта између
Републике Српске и Србије, односно града
Градишке и београдске општине Палилула,
одржана је 11. и 12. априла у Београду.

Први дан манифестације, уз презента-
цију гастрономске, туристичке и културне
понуде Лијевче поља и Поткозарја у Центру
за културу "Влада Дивљан", свечано су
отворили градоначленик Градишке Зоран
Аџић, шеф Представништва Републике
Српске у Србији Млађен Цицовић и замје -
ник предсједника општине Палилула Дарко
Пауновић.

Градоначелник Аџић је рекао да је Гра-
дишка крајем 19.  и почетком 20. вијека но-
сила назив “Мали Београд” и додао да се
“Дани Градишке у Београду” одржавају
како би се захвалили породицама које су
некад проносиле име Градишке, а чији по-
томци данас живе у Београду. Он је истакао
да се треба захвалити и онима који су по-
ријеклом из Градишке , а живе и раде у Бео-
граду који су угледни друштвени,
по ли ти чки, културни и спортски радници
који промовишу Градишку.

Аџић је нагласио да су се Градишка и
Палилула, када су почели сарадњу, водили
Споразумом о специјалним паралелним ве-
зама Српске и Србије. Он је захвалио вла-
стима Србије, Влади и предсједнику
Але к сандру Вучићу за донацију од 750.000
евра за капиталне инвестиције, Дом кул-
туре у Новој Тополи и нови вртић у Гра-
дишци.

“Република Српска ће увјек бити си-
гурна док је Србија стабилна” рекао је Аџић. 

Шеф Представништва Републике Срп -
ске у Србији Млађен Цицовић рекао је да се
овим пројектом Градишка приближила
Београду. Он је нагласио да је раније дого-
ворено да Град Градишка и Општина Пали-

лула потпишу споразум о међусобној са-
радњи који ће подразумјевати размјену
културног програма и подстицај привредне
активности. 

Цицовић је навео да ће Представниш-
тво Републике Српске овај модел сарадње
Градишке и Палилуле наставити да реали-
зује и са другим срединама Српске и Србије.

Замјеник предсједника општине Пали-
лула Дарко Пауновић рекао је да ће Оп-
штина Палилула наставити да унапређује
сарадњу са Градишком кроз спортске, кул-
турне и друге активности и трудити се да
ова веза буде још јача и у скорије вријеме
најавио потписивање Споразума о међу-
собној сарадњи.

На отварању манифестације "Дани Гра-
дишке у Београду", наступила је женска
пјевачка група "Перла" Културно-умјетнич-
ког друштва “Коловит” која се представила
изворним пјесама са подручја Градишке, а
посјетиоци су могли да уживају у гастро-
номској понуди Градишке, изложби слика
"15 година рада Градишке колоније” и гра-
фика “Градишка некад и сад” аутора Бори-
слава Шокчевића, као и представи "Љубав"
Градског позоришта.

Предсједник Матице српске, Миодраг
Матицки овом приликом уручио је Повељу
Вукове задужбине др Бориславу Шкоче-
вићу коју је примио његов син Младен
Шокчевић.

Другог дана манифестације у Скуп-
штини града Београда представљен је
албум "Грађанска Градишка" који  кроз фо-
тографије и разгледнице свједочи о нај -
славнијем периоду градишке прошлости,
када је Градишка културно, просвјетно и на-
ционално била испред већих средина и са
разлогом носила назив “Мали Београд”.

Представљању Албума присуствовали
су министар за европске интеграције и ме-
ђународну сарадњу Републике Српске Зла-
тан Клокић, помоћник градоначелника
Београда Андреја Младеновић, градона-
челник Градишке Зоран Аџић, принц Алек-
сандар Карађорђевић и друге званице.

Министар за европске интеграције и
међународну сарадњу Републике Српске
Златан Клокић је истакао да су "Дани Гра-
дишке у Београду", у оквиру којих је орга-

У оквиру манифестације “Дани Гра-
дишке у Београду” у Кнез Михаиловој
улици на штанду Туристичке организације
Градишка одржана је мултимеди јална
про моција Градишке којом је представ-
љена историја Градишке, туристички по-
тенцијали, култура и традиција Лијевче
поља и Поткозарја. 

Отварању штанда присуствовалим су
градоначелник Градишке Зоран Аџић,
предсједник Скупштине Градишке Ми-
ленко Павловић, сарадник за културу и
просвјету у Представништву Републике
Српске у Србији Борислав Максимовић.

Аџић је изјавио да ће Градишка кроз
мултимедијалне презентације и промо-
тивне материјале представити културно-
историјску традицију и туристичке по те-
   нцијале ради промоције града и привла-
чења туриста.

Манифестацију организује Град Гра-
дишка у сарадњи са локалном Туристич-
ком организацијом Градишка, Завичајним
музејом Градишка, Удружењем ликовних
умјетника, Градским позориштем и бео-
градском општином Палилула, а уз под-
ршку Представништва Републике Српске
у Србији.

Манифестација ће бити настављена
вечерас у Центру за културу “Влада Ди-
вљан” у београдској општини Палилула,
гдје ће бити представљена гастрономија
Лијевча поља и Поткозарја у организацији
Туристичке организације Градишка.

„Мали Београд“ се пр



Градишке новине 7

низована промоција, прилика да се Гра-
дишка представи у култури и традицији те
да се Република Српска и Србија још више
приближе једна другој.

Помоћник градоначелника Београда
Андреја Младеновић рекао је да манифе-
стација “Дани Градишке у Београду” пред-
ставља укидање баријера јер се ови
гра дови повезују. Он је изразио задовољ-
ство што је у Старом двору  постављена из-
ложба која показује колико је српска
ис то рија специфична и важна.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
истакао је да је Градишка носила назив
"Мали Београд"  када су култура и дух Бео-
града пресађивани из Београда у Градишку
што је и дало  Градишци овај епитет.

Аџић је нагласио да треба представити
и бројне историјске личности из Градишке,
које су биле битне у политичком, друштве-
ном и културном животу како Градишке
тако и Београда и Србије, међу којима је
градишки прота Душан Суботић, којег су
усташе убиле 1941. године, а био је шест
мандата народни посланик у Скупштини
Југославије. 

“Проти је подигнута биста, а у плану је и
подизање споменика Вељку Чубриловићу
на мјесту некадашње породичне куће Чуб-
риловића као симбол слободе од турске и
аустроугарске окупација. Жеља нам је да
коначно подигнемо споменик Петру И Ка-

рађорђевићу којем се раније наш народ
већ хтио одужити што због историјских
околности никад није спроведено у дјело”,
рекао је Аџић.

Принц Александар Карађорђевић ре -
као је да је поносан на градњу споменика
његовом прадједу краљу Петру Првом у
Градишци, истакавши да је био велики
човјек и демократа.

Аутор изложбе Бојан Вујчић, виши ку-
стос историчар у Завичајном музеју Гра-
дишка, рекао је да албум говори о периоду
прије Првог свјетског рата и оном између
два свјетска рата, када је Градишка носила
ласкави епитет "Мали Београд" због вели-
ког броја првенствено националних друш-
тава.

Према његовим ријечима, тадашњи
трговачки слој био је веома активан, на-
ционално освијештен и наметао се као
вођа српског народа не само у Градишци,
него и шире, а везе са Србијом су биле из-
разито јаке и "ништа се није радило без
Србије, увијек се гледало на исток, према
мајци Србији".

“Васо Видовић је као представник уста-
ника из Босанског устанка (1875-78) уче-
ствовао на Берлинском конгресу на којем
је Србија добила независност а Босна само
промјенила окупатора. Жар борбе против
окупатора он је пренио на Јову Чубрило-
вића оца патриота Вељка, Васе и Бранка”
рекао је Вујчић и додао да су у Градишци
осим поменутих живјеле бројне познате
породице; Малић, Суботић, Ковачевић…

У програму предстваљања албума
“Грађанска Градишка” као омаж времену и
људима кроз етиду “Градишка као Мали
Бео град” дочарали су  глумци Градског по-
зоришта Градишка. Присутни су могли
уживати у музичким нумарама које су из-
веле сопрани Албина Смајловић и Миња
Шукало у пратни Дуње Јанковић и Миро-
слава Вуковића.

У оквиру манифестације “Дани Градишке у Београду” представници града Градишка
и београдске општине Палилула посјетили су првачиће Основне школе “Влада Аксен-
тијевић” у Палилули којима су уручили пригодне поколне.

Градоначелник Градишке, Зоран Аџић рекао је да су малишанима поклонили бојанке
са мотивима Градишке са циљем да се и најмлађој популацији приближи Градишка и Ре-
публика Српска. Он је додао да је важно да Српска и Србија буду блиске јер обе терито-
рије насељава један народ.

Директор Завичајног музеја Градишка, Бојан Вујиновић рекао је да су бојанке прила-
гођене овом узрасту и да на занимљив начин представљају културно, историјско и при-
родно насљеђе Градишке, Лијевче поља и Поткозарја.

редставио у Београду
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У Градишци је 24. априла озваничен завршетак реко -
нструкције водоторња у Жеравици и успостављање савременог
система управљања и мониторинга на цјелокупном систему
водоснабдијевања.

Градоначелник Зоран Аџић истакао је да је ријеч о
капиталном пројекту у вриједности око 2,5 милиона КМ који у
Градишци није реализован у посљедњих 40 година. Он је
нагласио да је циљ овог пројекта који су финансирали град
Градишка, уз грант средства Владе Републике Српске те МЕГ и
ЛИР пројеката, био да обезбиједи довољан капацитет во -
доизворишта за наредних 30 година. Аџић је навео да је на
водоторњу извршена комплетна грађевинска реконструкција и
обновљени сви цјевоводи и резервоар, уграђен нови систем
убризгавања воде из водоизворишта посредством фреквентних
регулатора те пуштен у употребу систем за телеметријски и
даљински надзор свих система водоснабдијевања на подручју
Градишке и контроле губитака у испоруци воде. 

Директор градишког "Водовода" Сандро Зеничанин рекао је
да су средства за реконструкцију водоторња и друге радове на
водоизворишту у Жеравици обезбијеђена у оквиру три пројекта.
Зеничанин је навео да је у оквиру МЕГ пројекта, који пос -
редством УНДП-а финансира Влада Швајцарске, обезбијеђен
грант од око 240.000 КМ, 95.000 КМ је грант из ЛИР пројекта који
финансира ЕУ, Влада Републике Српске је у оквиру "Ватсан"
пројекта обезбиједила грант од 550.000 КМ и кредитна средства
од 650.000 КМ, а град Градишка додатних 890.000 КМ. 

Представник УНДП-а Горан Штефатић, који је пројект-
менаџар МЕГ пројекта, рекао је да су грант средства за
реализацију овог пројекта награда за предан рад Градске управе
и комуналног предузећа "Водовод" у оквиру овог пројекта. 

"Прошле године је остварен видљив наредак у реализацији
пројектних задатака, а ове године учињен је додатни искорак па
је Градишка тренутно првопласирана међу 18 локалних
заједница у БиХ које учествују у МЕГ пројекту. Градишка је тиме
стекла услове за додјелу додатних грант средстава од око
300.000 швајцарских франака за будуће пројекте", навео је
Штефатић.

Водовод улази у још један велики пројекат

КП “Водовод“ Градишка овог љета улази у још један велики
пројекат. Ријеч је о изградњи градског водовода за МЗ Орахова

и Гашница. Градоначелник Зоран Аџић рекао је да вриједност
пројекта износи 1.350 000 КМ, а средства су обезбијеђена кроз
грант Чешке развојне агенције који износи око милион КМ, док
је остатак обезбијеђен из буџета Града. Осим овог пројекта пла-
нирана је изградња водоводне мреже и пумпне станице у МЗ
Совјак у дужини око 15 километара.

Скупштина града Градишка на последњој сједници усвојила
је одлуке о прихватању донаторских средстава Швајцарске
државне агенције“Секо“ и Њемачке државне банке у укупном
износу од око 14 милиона евра. Према ријечима градоначел-
ника, та средства  су намијењена за реконструкцију и изградњу
канализационе мреже и изградњу главног градског пречистача.
За овај Пројекат Влада Републике Српске обезбиједила је 1,5 ми-
лиона КМ, а значајна средства издвојиће и град Градишка.

„Планирана је рехабилитација постојећих канализационих
колектора на урбаном подручју града, проширење канализа-
ционог система на приградска насеља, изградња објекта на пум-
пној станици“Кеј“, као и изградња колектора до градског
пречистача и прва фаза градског пречистача отпадних вода у ви-
сини од 24 хиљаде еквивалената“, истакао је Аџић.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић,
представници УНДП-а и пре дузећа "Хид -
ро-коп" из Бањалуке пот писали су два
уговора о извођењу радова на изградњи
инфраструктуре у Агроиндустријској зони
у Новој Тополи, укупне вриједности око 6,7
милиона КМ. Градоначелник Аџић је
појаснио да се први уговор, чији су
потписници УНДП и "Хидро-коп", односи
на изградњу ин фрастуктуре за одвођење
оборинских вода за који је УНДП донирао
614.000 КМ, а Градишка издвојила 463.000
КМ. Он је додао да је други пројекат, за

који је град потписао уговор са "Хидро-
копом", доградња канализационе мреже и
саобраћајница у Агроиндустријској зони. 

"Вриједност радова у оквиру другог
пројекта је око 5.500.000 КМ, а у првој
фази, која ће бити завршена у току ове
године, планирана је реализација ра дова
вриједности око 2.650.000 КМ", навео је
Аџић.  Он је изразио увјерење да ће бити
још доста заинтересованих инвеститора
за улагања у изградњу погона у Агро -
индистријској зони, што ће обезбиједити
услове за отварање нових радних мјеста.

Аџић је додао да ће сав приход остварен
по основу продаје зе мљишта у тој зони
бити инвестиран у њено даље инфра -
структурно опре ма ње. 

Директор предузећа "Хидро-коп" Ра -
ди  слав Бабић прецизирао је да је рок за
изградњу инфраструктуре за одво ђење
оборинских вода шест мјесеци, а за други
пројекат двије године. Исти чући да ће сви
рокови бити испошто вани, он је подсјетио
да је ово предузеће у посљедњих три го -
ди не успјешно сара ђивало са Градишком
и реализовало значајне пројекте.

За инфраструктуру у Агро-индустријској
зони 6,7 милиона марака

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВОДОТОРЊА У ЖЕРАВИЦИ



Предсједник Народне скупштине Репу блике Српске Недељко
Чубриловић поче тком фебруара посјетио је Градишку и разго -
варао са начелником Зораном Аџићем и том приликом честитао
локланој управи и грађанима на стварању услова за додјелу
статуса града.

"Добијање статуса града није директна подршка развоју, али
јесте индиректно стварање услова да Градишка као град буде
партнер многима у окружењу и ЕУ, те да лакше дође до одређених
подстицаја", рекао је Чубриловић прилоком посјете Гра дишци. 

Чубриловић је навео да је са Аџићем  разговарао о дуго -
рочним плановима раз воја и конкретним пројектима који ће
добити подршку Народне скупштине и свих институција
Републике Српске, као што је изградња новог моста на Сави,
обилазнице која треба да ријеши проблем гужви у саобраћају али
и отварање индустријских зона и производних погона те развој
туристичких потенцијала Градишке. 

"Уз подршку Републике Српске и у сарадњи са институцијама
БиХ и међу народним партнерима, Градишка ће у неколико наре -
дних година изгледати као још урбанија цјелина и надам се са
већим бројем становника",  рекао је Чубриловић. 

Аџић је захвалио Чубриловићу и посла ницима Народне
скупштине Републике Српске на усвајању Нацрта закона о граду
Градишка, истичући да је то веома значајно за даљи напредак и
развој ове локалне заједнице, њене привреде и инфра структуре. 

"Договорили смо се да ћемо заједно радити на што бржем

развоју и да Градишка искористи свој геостратешки положај као
локална заједница на вратима Републике Српске и БиХ и
непосредно уз границу ЕУ", додао је Аџић. 

Састанку су присуствовали потпре десједник Скупштине опш -
тине Градишка Владимир Јанковић и замјеник начелника општине
Драгана Илић.

Министар управе и локалне самоуправе
Републике Српске Лејла Решић почетком
фебруара била је у посјети Градишци и
одржала састанак са начелником општине
Зораном Аџићем поводом сједници Владе
Српске на којој је разматран приједлог
закона о граду Градишка, који је након тога

упућен Народној скупштини на разматрање
и усвајање.

Аџић је захвалио Решићевој, ресорном
министарству, Влади и Народној скупштини
Српске на подршци коју је Градишка имала
у поступку израде елабората за стицање
статуса града. Он је истакао да ће становни -

цима и привредницима у Градишки много
значити статус града, јер ће то омогућити
приближавање европским институцијама и
фондовима, те лакше добијање грантовских
средстава за изградњу инфраструктуре и
стварање услова за даљи развој привреде
и отварање нових радних мјеста. 

Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија
Тривић изјавила је током радне посјете Градишци да ресорно
министарство инсистира на успостављању дуалног образовања и
спајања теорије и праксе у извођењу наставе да би након завршене
средње школе имали стручно оспособљен кадар који би аутоматски
могао да се прилагоди потребама привреде и тржишта рада.
Тривићева је рекла да је у Градишци успостављен добар модел
сарадње средњих стручних и техничких школа, привредних
субјеката и Градске управе. Она је истакла да треба наставити у том
правцу и анализирати који су образовни профили потребни на

подручју града Градишка, гдје ће у овој години почети са радом још
једна компанија из области текстилне индустрије која ће тражити
квалификоване раднике. 

Министарство просвјете и културе Републике Српске у јануару
ове године је, у сарадњи са свим активима директора, направило
прелиминарну листу потребних инвестиција у школске објекте и
ради се селекција примарних инвестиција које ће Влада и
предсједник Републике Српске финансирати, као и у оквиру
пројекта енергетске ефикасности. Градоначелник Аџић је истакао
да је приоритет да из градишких средњих школа излазе кадрови
који су потребни привреди и да је Градишка већ кренула у добром
правцу јер су у Техничкој школи уведена занимања ЦНЦ техничар
и техничар информационих технологија, а у Средњој стручној и
техничкој школи ће од наредне године бити образовани текстилни
техничари. Градоначелник је захвалио Тривићевој јер ће Основна
школа "Петар Кочић" у Новој Тополи бити уврштена у пројекат
енергетске ефикасности, те додао да ће за реконструкцију према
принципу енергетске ефикасности бити предложене градишка
Гимназија и Основна школа "Вук Стефановић Караџић" у Турјаку.
Он је истакао да је добио увјерење да ће Министарство подржати
и одређене пројекте у вези са културним и друштвеним
догађајима.
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ЧУБРИЛОВИЋ: ДОБИЈАЊЕ СТАТУСА ГРАДА ОМОГУЋИЋЕ

ПАРТНЕРСТВО СА МНОГИМА У ОКРУЖЕЊУ

Министар локалне управе и самоуправе у посјети Градишци

МИНИСТАР ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ НАТАЛИЈА ТРИВИЋ
БОРАВИЛА У РАДНОЈ ПОСЈЕТИ ГРАДУ ГРАДИШКА

Разговарано о уписној политици и школству
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„Стање из области људских права и жи -
вота становништва на подручју Гра дишке на
високом је нивоу“,  рекао је приликом
посјете Градишци омбудсмен БиХ  Љубинко
Митровић. Митровић је у оквиру актив -
ности „Омбудсмен у вашем граду“, крајем
марта у Градишци, разго варао са градона -
челником Градишке Зораном Аџићем о
здравственој и со цијалној заштити, пробле -
мима пензи онера као и одласку младих и
начинима како превазићи тај проблем који
је присутан у цијелој БиХ. Митровић је ис -
такао да је канцеларија омбудсмена са
подручја градишке општине у  про текле
двије године запримила 41 жалбу и додао
да се највећи број жалби од носи  на рад
суда, али да је у односу на друге општине тај
број миноран. Градо начелник Градишке
Зоран  Аџић иста као је да је обудсмeна БиХ
упознао о ономе што је Градишка урадила
по пи тању заштите људских права. Аџић је
рекао да Градишка има добру сарадњу са

канцеларијом обудсмeна БиХ  и до дао да
свака три мјесеца овој инсти туцији шаљу
Извјештај о проведеним активностима.

“Градишка је препознатљива као лока -
лна заједница која предњачи по вјерској
толеранцији и међунаци о налној сарадњи,
води рачуна о нацио налним мањинама и
социјално ос је тљи вим категоријама“, нагла -
сио је Аџић и додао да је Градишка једна од

ријетких локалних управа која има соција -
лну карту становништва коју је израдила у
сарадњи са Центром за социјални рад Гра -
дишка.

Током посјете Градишци, омбудсмeн
БиХ  Љубинко Митровић разговарао је са
предсје дником Основног суда у Градишци
Вељком Крејићем и начелником Поли цисјке
управе Градишка Бојаном Шко рићем.

ГРАДИШКА ПРЕДЊАЧИ ПО ВЈЕРСКОЈ
ТОЛЕРАНЦИЈИ И МЕЂУНАЦИОНАЛНОЈ САРАДЊИ

Почетку акције присуствовали су представници градске управе
и јавних предузећа и установа, ученици основних и средњих школа
те дјеца из предшколске установе "Лепа Радић", која су засадила
цвијеће. 

Градоначелник Аџић је рекао да је циљ акције да Градишка
буде лијеп и уређен град, са што више зелених површина и
дрвореда. 

"Циљ нам је да путници намјерници који прођу кроз наш град
понесу најљепше успомене, а с друге стране да створимо услове да
наши грађани могу да прошетају зеленим површинама, уређеним

и чистим градом и да уживају у истом", истакао је Аџић. 
Он је навео да ће град наставити са улагањем у

инфраструктурно опремање зелених површина, подсјећајући да
је прошле године уређен простор око моста, гдје је изграђено
игралиште за дјецу и постављена шаховска табла за пензионере. 

Директор Комуналног предузећа "Градска чистоћа" Градишка
Жељко Билбија истакао је да су активности на уређењу града
почеле још у марту мјесецу те да је, захваљујући Шумском
газдинству Градишка, засађено 300 садница ниских трајница и 20
садница парковског дрвећа.

"У градском парку засађене су саднице јапанске трешње.
Контејнери за одлагање кабастог отпада постављени су на три
локације у граду, док је предузеће „Грин танк“ било задужено за
прикупљање електронског отпада", додао је Билбија. 

У оквиру „Приљећне акције уређења града“ проведене су
редовне комуналне активности, а извршена је и санација дијела
макадамских путева, уређење путног појаса као наставак радова
започетих прошле године, шљунчење макадамских улица у граду
и крпање ударних рупа. До краја године у плану је  санација
макадамских путева на подручју цијелог града, а када је у питању
уређење путног појаса, приоритет су путеви којима пролазе
аутобуси за превоз ученика.

ГРАДОНАЧЕЛНИК АЏИЋ ОЗВАНИЧИО АКЦИЈУ ТОКОМ КОЈЕ
СУ ПРОВЕДЕНЕ БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ НА УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Садњом саднице листопадног дрвета гинко билоба на зеленој површини у Видовданској
улици,  код “Старог храста”, градоначелник Градишке Зоран Аџић почетком априла
озваничио је почетак “Прољећне акције уређења града”.

Комунално предузеће “Градска чистоћа“ је у сарадњи са
Фондом за заштиту животне средине и Градском управом
урадило три рециклажна острва на подручју града. У оквиру тих
активности у Видовданској улици је уређен простор за смјештај
контејнера који су смјештени на бетонску подлогу и ограђени
металном конструкцијом. До краја године пла нирано је уре -
ђење простора за смјештај контејнера у цијелој Видовданској
улици у Градишци.
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У Дому културе „Лепа Радић“ у Горњим
Подградцима обиљежен је Дан мјесних
заједница општине Градишка којем су при -
суствовали предсједници 56 мјесних за једница
и представници локалне управе. Дан мјесних
заједница обиљежен је у оквиру УНДП-овог
пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у
БиХ“. У оквиру овог пројекта у мјесним заје -
дницама Горњи Подградци, Орахова, Чатрња,
Кочићево, Козинци и Дубраве реализовани су
бројни пројекти, као што је уређење просторија
друштвених домова и набавка техничке
опреме за рад Савјета мјесних заједница.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић
рекао је да је вриједност реализо ваних проје -
ката око 320.000 КМ, од чега је учешће УНДП-а
260.000 КМ,  а општине Градишка 60.000 КМ.

„У току је и реконструкција школе у Ма -
шићима, вриједност радова је 33.000 КМ, а
општина Градишка и УНДП у финасирању
учествују са по педесет одсто вриједности
пројекта,“ додао је Аџић и нагласио да локална
управа жели да настави сарадњу са УНДП-ом.

Он је навео да је Дан мјесних заједница
општине Градишка први пут обиљежен, те да је
циљ ове манифестације да се изврши преглед
онога што је урађено у мјесним заједницама
које су учествовале у пројекту и да се активирају

и други Савјети мјесних заједница да
препознају потребе својих грађана и то
предоче локалној управи.

„Општина Градишка треба да направи
листу приоритета и да на подручју свих 56
мјесних заједница рјешава проблеме гра ђана,
а утврђена је и пракса да начелници општи -
нских одјељења обилазе мјесне за једнице и
сагледавају све потребе“, навео је Аџић.

Начелник је рекао да је и сам у једном пери -
оду био предсједник мјесне заједнице и да зна
колико је то тежак посао ако нема подршке
општинских власти, те да је циљ да се та
сарадњу подигне на што виши ниво.

Предсједник Савјета мјесне заједнице Го -
рњи Подградци Звјездан Панић рекао је да су у
оквиру наведеног пројекта уредили Дом култу -
ре, уз подршку УНДП-а, општине Градишка и
других донатора и тако ство рили услове за рад
Савјета мјесне заједнице, културно-умјетничког
друштва и ловачког удружења те за одржавање
разних мани фестација. Он је истако да је било
доста адми нистративног посла приликом при -
јаве за овај пројекат, на шта већина мјесних
заједница нису биле спремне, али да се сав труд
исплатио.

Предсједница Савјета мјесне заједнице
Сеферовци Бранка Шкрбић изразила је наду да

ће и ова мјесна заједница у наредном периоду
бити учесник УНДП-овог пројекта, наводећи да
је општина Градишка доста радила на уређењу
инфрастуктуре у овом мјесту, али да остаје још
доста тога да се уради. Приоритет је чишћење
мајдана, те изградња водовода и стадиона за
мјесни фудбалски клуб.

Током обиљежавање Дана мјесних за -
једница општине Градишка приказан је про -
мотивни филм о реализацији пројекта „Ја чање
улоге мјесних заједница“ на по дручју општине
Градишка и разговарано о потребама грађана.

Скупу се обратила и предствница УНДП-а
Дијана Шилић којој је начелник општине Зоран
Аџић уручио Зaхвалницу за успјешно ре ли -
зован пројекат.

ОБИЉЕЖЕН ДАН МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ

ГРАДИШКА

Студенти који су остварили право на
стипендију општине Градишка за академску
2018/2019  годину потписали су 16. фебруара
уговоре о стипендирању са замјеником
градоначелника Градишке Драганом Илић.

Илићева је навела да је услове конкурса
ове године испунио 161 студент и да је у
буџету Града за стипендирање и друге видови
помоћи студентима предвиђено 250 000 КМ.
Она је нагласила да општина Градишка за
образовање, од предшколског узраста до
високог образовања, издваја око 2.500 000 КМ,
а студентима поручула да уче и улажу у себе
јер вријеме које долази тражи образоване
младе људе који посједују одређене вјештине
и без чега ниједна локална заједница не може
напредовати.

Дајана Тодоровић, студент друге године
студијског програма геодезија, истакла је да
свака стипендија много значи јер студентски
живот изискује много трошкова и свака
новчана помоћ је добродошла. Ивана Пепић,
студент медицинске физике у Новом Саду,
нагласила је да је стипендија мотивација за

даље и значајна финансијска помоћ студен -
тима. Када заврши факултет Ивана планира да
се врати у Градишку и потражи запослење.
Маја Трнинић, студент друге године Електро -
техничког факултета у Бањалуци, такође је
истакла да је стипендија значајна за њу и
захвалила се начелнику и Општини Градишка
на подршци студентима.

Право на стипендије општине Градишка у

2019. години, у мјесечном износу од 120 КМ,
остварило је 89 студената са просјеком оцјена
осам и више, 9 студената носилаца Вукове
дипломе и 53 студента на основу социјалног
статуса. Право на стипендирање у категорији
студенти дјеца без једног или оба родитеља,
дјеца ратних војних инвалида од прве до чет -
врте категорије и студенти са ивалидите том
остварило је 10 студената.
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СВЕТОСАВЉЕ ОБИЉЕЖЕНО У ГРАДИШЦИ

Светосавска академија под називом
„Стопа светитеља Саве“ одржана је у Ку -
лтурном центру у Градишци. Начелник опш -
тине Градишка Зоран Аџић истакао је да се у
Градишци већ традиционално одр жава Све -
тосавска акедемија, на којој се другу годину
за редом додјељују награде најбољим учи -
тељима, наста вни цима и професорима.

“Градишка има добре просвјетне радни -
ке, а мора бити поносна и на своје успјешне
ученике који су се у најбољем свјетлу пока -
зали на бројним такми че њи ма,” навео је
Аџић.

Помоћник министра просвјете и културе
Републике Српске Тања Ђаковић рекла је да
су светосавске академије које се одржавају
широм Српске веома важне, не само са
Републику Српску, него и за ци јели српски
народ.

“Важно је да смо остали у духу свето савља
и да његујемо оно што је Свети Сава како
први српски архиепсископ и просвјетитељ
оставио у наслијеђе, а то је српска држава и
државотворност”, нагла сила је Ђаковићева.

Архијерејски намјесник градишки,
протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић,
истакао је да је Свети Сава просвјећивао свој
народ духовно, културно и нацио нално, а да
је светосавље кроз вијекове изражавало
аутентичност српског право славног народа и
помогло му да опстане и у ропству и у миру.

У програму Светосавске академије учес -
твовли су Градски мјешовити хор „Ли ра“, хор
Основне музичке школе „Бранко Смиљанић“,
студенти богосло вије Бобан Ковачевић и
Милан Врља но вић, глумци Градског позо ри -
шта Гра ди шка и ученици основих и средњих
школа. Бесједу о Све том Сави говорила је
професорица срп ског језика и књиже вности
Радана Вила Станишљевић. Стани шљевићева
је иста кла да је стопа Светога Саве и осам ви -
јекова касније снажно урезане у бразду па -
мћења српског на рода.

„Ако будемо корачали том стопом ос та -
ћемо народ, ако не будемо корачали најбоље
да нас нестане“, нагласила је Ста ниш ље -
вићева.

Светосавске награде за најбоље про -
свјетене раднике додјељене су наста вници
разредне наставе у ОШ „Васа Чу  бриловић“
Градишка Сањи Шипки, на ставници пре д -
метне наставе у ОШ „Вук Стефановић Кара -
џић“ Турјак Марији Ер цег, наставнику у
Ос новној музичкој шко ли „Бранко Сми ља -
нић“ Градишка Ивану Оташевићу и профе -
сорици градишке Гимазије Недељки
Ма  рја новић.

Светосавској академији у Градишци при -
суствовали су посланици у Народној ску -
пштини Републике Српске Ранка Пе рић
Ромић, Огњен Жмирић и Денис Шу лић, пре -
дставници Српске право сла вне цркве, ло -
калне власти, васпитно-обра зовних установа,
културних и других ус танова и предузећа и
бројни грађани.

ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА 
„СТОПА СВЕТИТЕЉА САВЕ“

ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У НОВОЈ ГРАДИШЦИ
У Дому културе у Новој Градишци, у организацији парохије Српске православне

цркве у овом граду, одржана је другу годину заредом Светосавска академија.
Поздравним словом присутнима се обратио Његово Преосвештенство Владика

пакрачко-славонски епископ господин Јован. Светосавску бесједу прочитао је
свештеник Мирко Милисавић.

У програму академије учествовали су глумци „Градског позоришта’’ Градишка
Драшко Видовић и Адмир Мешић, студенти богословије Милан Врљановић и Бобан
Ковачевић, ученици Мариола Тенџерић из Нове Градишке и Вукашин Миљковић из
Градишке као и Мјешовити хор СПД “Јединство” из Бањалуке.

Светосавској академији присуствовали су градоначелник Нове Градишке Винко
Гргић, начелник општине Градишка Зоран Аџић, предсједник Скупштине општине
Миленко Павловић и замјеник начелника Дргана Илић.
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Начелник општине Градишка Зоран
Аџић организовао је традиционални свето -
савски пријем за директоре васпитно-
образовних установа и успјешне ученике са
подручја Градишке и том приликом изјавио
да Градишка може да буде поносна јер има
много успјешних ученика основних и сре -
дњих школа који улажу у своје образовање,
како би у будућности постали упјешни у
својим занимањима. Он је истако да опш -
тина Градишка улаже око десет одсто свог
буџета  за рад васпистно-образовних уста -
нова.

„Та издвајања су, у односу на 2018., ове
године повећана за 90.000 КМ. За средње
школе се издаваја око 500.000 КМ, 170.000
за превоз ученика, 10.000 КМ за годишње
награде најбољим ученицима и просвје -
тним радницима, а за рад Јавне предш ко -
лске установе „Лепа Радић“ издваја се
1.450.000 КМ“, навео је Аџић.

Аџић је додао да ученици и студенти
треба да одлазе на школовање и у друге
градове и државе, а да је обавеза да им се
створе услови да се врате и своје знање
примјене у циљу развоја Градишке и Репу -
блике Српске.

Предсједник Актива директора основ -
них школа општине Градишка Рајна Солдат
оцијенила је да је образовање у градишким
школама веома квалитетно, али да увијек
може бити боље, те да је веома важно по -
хва лити најбоље ученике.

Ученик трећег разреда градишке Гимна -
зије Владан Цвјетковић истако је да му при -
јем код начелика  много значи, наводећи да
је прошле године био републички првак из

информатике, а двије године је био међу
четири најбоља информатичара међу сре -
дњо школцима у БиХ, што му је омогућило
да учествује на међународним информа -
тичким олимпијадама у Јапани и Ирану.

Пригодан програм у свим школама

Поводом школске славе, Светог Саве, у
Основној школи „Данило Борковић“ 27.
јануара одржана је Светосавска приредба.
Директорица школе Нада Густоварац рекла
је да су у част лика и дјела Светог Саве, првог
учитеља  и просвјетитеља, ученици и наста -
вници школе припремили културно- умје -
тнички програм у којем су учествовале
дра   мске и рецитаторске секције вишег и
нижег узраста, мали и велики хор школе, а
први пут се представила и пјевачка група
ове школе која његује црквено појање које
води вјероучитељ Бориша Маринковић. На

Савиндан је одржана Светосавска приредба
и у Основној школи „Васа Чубриловић“, а у
програму су учествовали ученици школе,
чланови различитих секција и хор школе.
Пригодним програмом у цркви Основна
школа „Вук Стефановић Караџић“ обиље -
жила је школску славу 27. јануара. Након
службе у цркви у Турјаку ученици нижих
разреда ове школе извели су рецитације, а
додјељени су и пригодни поклони ђацима.У
Основној школи „Младен Стојановић“ у
Горњим Подградцима 27. јануара је такође
обиљежена школска слава Свети Сава.
Након службе у цркви у Подградцима одр -
жан је пригодан програм у којем су уче -
ствовали ученици  школе.

На пригодан на  чин школску славу Све -
тог Саву оби ље жиле су све основне и сре -
дње школе на подручју Градишке. 

Приредбе су органи зоване од 23. до 27.
јануара.

ТРАДИЦИОНАЛНИ СВЕТОСАВСКИ ПРИЈЕМ ЗА
ДИРЕКТОРЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА 

Е-УЧИОНИЦЕ У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ „СВЕТИ САВА“ ДУБРАВЕ

У Основној школи „Свети Сава“ у Ду -
бравама, у оквиру пројекта Доситеј 3, оп -
ремељене су три учионице инфор-
 матичком опремом за учење 1:1, једно
дијете-један лаптоп. Директорица школе
Рајна Солдат рекла је да је у школи 28.
јануара ове године одржана задња обука
за 10 наставника који ће у наредном
периоду обучити и остале наставнике да
организују такав вид наставе.

„Електронски кабинети су намијењени
свим ученицима од првог до деветог ра -
зреда, за све предмете“, рекла је Солда -
това и додала да наставници сами могу
одабрати иновативни или класични начин
рада, док ће у будућности морати да од -
ређен број часова у настави реализују на
лаптопима. Солдатова је нагласила да је
такав начин рада новина у школи и  да ће
до краја го дине експериментално увести и
еле к тро нски дневник који би заживио
идуће године. Два кабинета са лаптопима
су опремљена у централној школи у Ду -
бра вама, док је један кабинет инсталиран у
подручној школи у Ламинцима.



Главни и одговорни уредник Слободан
Борјановић истакао је да је након више од го-
дину дана захтјевног посла представљена мо-
нографија која садржи основне податке за 613
имена и фотографија погинулих и умрлих бо-
раца са подручја Градишке и оних чије су се
породице током и послије ратних дешавања
трајно настаниле у Градишци. Борјановић је
рекао да је Монографија замишљена да буде
трајни писани споменик борцима чији је ратни
пут био и дуг и претежак. Он је захвалио свима
који су помогли да се прикупе потребни по-
даци о погинулим и умрлим борцима, прије
свих њиховим породицама, Борачкој органи-
зацији и Организацији породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила, те
Удружењу “Суза” из Београда.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић,
који је и издавач Монографије, истакао је да је
њено издавање била обавеза према свим по-
гинулим и умрлим борцима.

“Наша је обавеза да паматимо њихову
жртву, да водимо рачуна о њиховим породи-
цама и развијамо и градимо Градишку”, на-
гласио је Аџић. Он је подсјетио да је прошле
године, код раније изграђеног споменика, по-
стављена плоча са исписаним именима свих
погинулих и умрлих бораца Одбрамбено отаџ-
бинског рата са подручја Градишке чиме је
завршен овај спомен-комлекс. Градоначелник
је рекао да остаје обавеза да се изгради и спо-
мен соба. „Током ове године требало би да
буде израђена пројектна документација, а већ
идуће године да изградимо спомен собу која

ће бити дио цјелине сјећања на оне који су
дали своје животе за Градишку и Републику
Српску”, навео је Аџић.

Предсједница Организације породица по-
гинулих и заробљених бораца и несталих ци-
вила Градишка Драгица Матковић рекла је да
за породице погинулих бораца много значи
Монографија, као трајна успомена на ратна
дешевања и чињеницу да су борци уградили
своје животе у темеље Републике Српске.

Промоцији Монографије погинулих и ум-
рлих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата
са подручја Градишке 1991-1995. године,
осим бројних бораца и грађана, присуство-
вали су и чланови породица погинулих
борца којима је уручен по примјерак Моно-
графије.

Представници Града Градишка, градишке
Борачке организације и Фондације „Соли -
дарност“ Градишка потписали су Протокол о
заједничком финансирању Програма помоћи
борачким категоријама општине Градишка у
2019. години.

Градоначелник  Градишке Зоран Аџић ре -
као је да је Буџетом Градишке за 2019. годину
за потребе борачко-инвалидске заштите и ста -
мбено збрињавање издвојено 438.000 КМ што
је за 14 одсто више у односу на 2016. годину.
Он је нагласио да је потписивањем Протокола

Град додатно обезбиједио 20.000 КМ за Фондацију „Солидарност“ што је 60 одсто више у односу на
2016. годину. Од планираног  износа, 283.000 КМ издваја се за помоћ у стамбеном збрињавању
породица погинулих бораца и рад Борачке организације, а око 136.000 КМ за рад удружења
проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

“Морам рећи да неке организације ове године нису уврштене у Буџет, као што су Удружење
ратних пензионера и Удружење ратних војних ветерана који нису испунили услове из Извјештаја из
2018. године,” рекао је Аџић.

У оквиру програма помоћи борачким категоријама планирана је помоћ у куповини уџбеника,
реализацији ђачких екскурзија, сти пендијама, куповини огревног дрвета, бањ ском лијечењу и
стамбеном збрињавању.

ДОДИЈЕЉЕНИ ПАКЕТИ
СЛИЈЕПИМ И
СЛАБОВИДИМ ЛИЦИМА
И ОБОЉЕЛИМ ОД ПТСП-а

Организација слијепих и слабовидих  лица
Градишка и градишко Удружење обољелих од ПТСП-а
организовали су подјелу прехрамбених и хигијенских
пакета за своје најугроженије чланове. Дведесет три
пакета за слијепа и слабовида лица и тридесет пакета за
обољеле од ПТСП-а у Градишци набављени су путем
пројекта које је за ова два удружења одобрило
Министарство здравља и социјалне заштите Републике
Српске

Предсједник Ораганизације слијепих и слабовидих
Жељко Штрбац рекао је да су на основу података Центра
за социјални рад пакете додијелили најугроженијим
члановима, али да ће настојати да у наредном периоду
обезбиједе разне видове помоћи за све своје чланове,
којих у Градишци има 105.

Предсједник Удружења обољелих о ПТСП-а
Мирослав Бабичић рекао је да ово удружење у
Градишци има 160 чланова, наводећи да вриједност
пакета који су добили најугроженији чланови износи око
100 КМ.
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ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА ПОГИНУЛИХ 
И УМРЛИХ БОРАЦА СА ПОДРУЧЈА ГРАДИШКЕ
Поводом обиљежавања Дана града Градишка – 24. априла, у Културном центру је
одржана промоција „Монографије  погинулих и умрлих бораца Одбрамбено-отаџбинског
рата са подручја Градишке 1991-1995. година“.

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О ЗАЈЕДНИЧКОМ
ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ПОМОЋИ

БОРАЧКИМ КАТЕГОРИЈАМА У 2019. ГОДИНИ
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Служењем помена и
полагањем вијенаца код
централног Спомен-обиљежја
погинулим борцима
одбрамбено-отаџбинског рата
у Градишци је 14. фебруара
обиљежен Дан бораца и Дан
Борачке организације
Републике Српске.
Предсједник Борачке организације

Градишке Зоран Лазић рекао је да борци
треба да буду поносни јер су заједно са
војним и политичким руководством
створили Републику Српску у којој Срби
могу слободно да живе заједно са свим
другим народима. Он је истакао да је Дан
бораца и Дан Борачке организације Српске
прилика за још једно сјећање на оне који су
своје животе уградили у темеље Републике
Српске и 612 погинулих бораца одбра -
мбено-отаџбинског рата са подручја
Градишке. 

Он је истакао да је обавеза Борачке
организације Српске, али и других
организација проистеклих из отаџбинског
рата да се боре да издвајања за борачку
популацију буду што је могуће већа и да се

на тај начин побољша њихов животни
стандард. 

Лазић је подсјетио да је уз помоћ
локалне управе у Градишци изграђено
централно Спомен-обиљежје погинулим бо -
р  ци ма, а да су прошле године код
споменика постављене плоче са исписаним
именима погинулих бораца. 

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
навео је да је у буџету за ову годину
предвиђено 136.000 КМ за рад организација
проистеклих из одбрамбено-отаџбинског
рата, а за социјално збрињавање борачке
популације 290.000 КМ, додајући да су та
издвајања од 2016. године увећана за око 15
одсто. 

"То није довољно, али се локална управа
труди да помогне онима који су најугро -
женији. Желимо да подигнемо и ниво
привредне активности на подручју
Градишке како бисмо отварали нова радна
мјеста и дали приоритет при запошљавању
дјеци погинулих бораца и ратних војних
инвалида", нагласио је Аџић. 

Вијенце на споменик погинулим бор -
цима у Градишци су положили
представници града Градишка, Борачке
органи за- ције, Организације породица
погинулих и заробљених бораца и несталих
цивила, Удружења ратних војних инвалида,
Градишке бригаде, 19. србобранске и 16.
краји шке моторизоване бригаде,

Начелник општине Градишка Зоран Аџић
рекао је током обиљежавања Дана Републике
Српске у Градишци да је 9. јануар један од
најважнијих датума у скоријој историји
српског народа на овим просторима. 

"На 27. рођендан Републике можемо да
кажемо да Српска није инат, него љубав и си-

гурност српског народа на овим просторима.
Република Српска даје могућност Србима да
је са свим другим народима развијају онако
како желе и да чувају успомену на све оне који
су уградили животе у њене темеље", рекао је
Аџић. 

Аџић је честитао Дан Републике свим гра-
ђанима уз жељу да Српска живи вјечно, као
понос и сигурност свих њених грађана, до-
дајући да ће будући градски трг у Градишци
бити назван 9. јануар.  

Дан Републике Српске обиљежен је 9.
јануара у Градишци културно-умјетничким
програмом који је приређен на отвореној
сцени Културног центра.

У свечаном програму поводом Дана Ре-
публике учествовали су мјешовити хор "Ли ра",
Културно-умјетничко друштво "Коловит" и глу-
мац Градског позоришта из Градишке Драшко
Видовић. 

Поводом обиљежавања Дана Републике
Српске, у Градишци су 8. јануара положени
вијенци на централно спомен-обиљежје бор-
цима Одбрамбено-отаџбинског рата.

Вијенце су положили начелник општине
Зоран Аџић и предсједник Скупштине општине
Градишка Миленко Павловић, представни ор-
ганизација проистеклих из Од бра  мбено-
отаџбинског рата, јавних установа и поли- 
тичких странака.

Обнова споменика једна је од главних
програмских активности општине Градишка
и Општинског одбора СУБНОР-а Градишка,
рекао је предсједник ОО СУБНОР-а Гра-
дишка Никола Крагуљ.

„Поред чувања успомена на значајне
датуме и догађаје из Народно-ослободи-
лачког рата, општина је преузела највећи
дио обавеза да одржава споменике НОР-а
на подручју Градишке“, навео је Крагуљ и
додао да се СУБНОР посебно бави тим пита-
њем и да сваке године у оквиру програма
рада доноси планове о обнови споменика.

Крагуљ је подсјетио да су у Градишци

прошле године обновљене бисте народних
хероја из Другог свјетског рата: Лепе Радић,
Стевена Дукића и Енвера Шиљка и спомен
костурница, да је недавно урађен приступ
централном споменику жртвама НОР-а
„Устанак“ у Парку Слободе у Градишци и по-
стављена вјечна ватра код тог споменика.

Он је рекао да је из прошле године
остало неријешено питање уређења Парти-
занског гробља у Брестовчини и да је у на-
редном периоду предвиђена обнова
спо меника „13 Скојевки“ на путу Горњи Под-
градци-Мраковица, док се заврши та дио-
ница пута.

У ГРАДИШЦИ ОБИЉЕЖЕН ДАН БОРАЦА 
И ДАН БОРС-а

СУБНОР ЊЕГУЈЕ УСПОМЕНЕ НА ЗНАЧАЈНЕ ДАТУМЕ И ДОГАЂАЈЕ
Наставља се обнова споменика на подручју Градишке

СРПСКА НИЈЕ ИНАТ, ВЕЋ СИГУРНОСТ СРБА
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У Градишци је одржано Седмо савје -
товање воћара, под мотом „Воћарство Ре -
публике Српске на раскршћу: даље про-  
падање или опоравак“, које су орга низовали
Удружење воћара Републике Срп ске и оп -
штина Градишка.

Савјетовање је отворио начелник Одје -
љења за биљну производњу у Министар ству
пољопривреде, шумарства и во до при вреде
Републике Српске Саша Лалић, који је истакао
да Министарство подржава одржавање ст -
ручних савјето вања јер су она корисна за по -
љопривредне произвођаче. Лалић је рекао да
се из Аг рарног буџета Српске издвајају зна -
чајна средства за воћарство, које је у по -
сљедње три године прошло кроз тежак
пе риод због временских непогода.

"У 2018. години за воћарску производњу
је директно издвојено више од пет милиона
марака, а ако се томе додају индиректне мјере

подршке пољопривредној произво дњи ула -
га ња у воћарску производњу су значајно
већа", навео је Лалић.

Предсједник Удржења воћара Репу блике
Српске Драгоја Дојчиновић рекао је да во -
ћарство у Српској посљедњих година стаг -
нира, а да је прошла година била са ве ома
високим приносима, али и великим тро -
шковима производње и складиштења и про -
блемом пласмана воћа. 

"Највећи проблем је велики прилив уво -
зног воћа из ЕУ и незештићено домаће трж -
иште. Због тога воћари упозоровају на длежне
институције да предузму одређене мјере како
би опстала домаћа производња воћа, која
највише запошљава радника у аграрном се -
ктору и највише пуни буџет", нагласио је
Дојчиновић. 

Он је рекао да је на савјетовању било ри -
јечи и о упостављању извјештајно-про гности -

чарске службе која ће пољопри вре дницима
од ове године достављати ин фор мације које
ће омогућити и значајну уштеду у количини
употребљених зашти тних хемијских средстава
у воћарству. Дој чиновић је истакао да је доста
воћа прошле године ускладиштено у хлад -
њачама и намијењено за руско тржиште, али
да је потражња из Русије ниска, а трошкови
складиштења високи. 

Он је навео да је додатни проблем на стао
у једној хладњачи у Градишци гдје је због
нестручног надзора или неиспра в ности хла -
дњаче пропало око 250 тона воћа. 

Главни републички пољопривредни инс -
пектор Драган Матаруга каже да је Ин спе -
кторат добио информацију о пробле мима
ск ладиштања воћа, да ће пратити стање, те да
ће воће на коме ја настала ште та приликом
складиштења завршити у ин дустријској прои -
зводњи, јер као такво не може да задовољи
захтјеве руског тржишта. 

Начелник Одјељења за привреду и пољо -
привреду општине Градишка Бранко Стојнић
рекао је да је урод воћа на подручју Градишке
у прошлој години био доста бољи него раније,
јер није било мраза у почетку вегетације. 

"Укупно је у прошлој години на подручју
општине Градишка произведено око 60.000
тона различитих воћних врста, гдје јабука
заузима најзначајнији дио", навео је Стојнић 

Током Седмог савјетовања воћара у Гра -
дишци еминентни стручњаци из Републике
Српске и Србије одржали су предавања о
конкурентности малих произвођача воћа,
задругарству, удруживању и подстицајима,
новим технологијама у заштити и прихрани
воћњака, болестима малине, те о воћној паши
у пчеларству.

На годишњој Скупштини Удружења про -
извођача еколошке и органске хране „Еко
башта“ Градишка која је одржана у ја нуару
2019. године разматран је Извјештај о раду у
2018. години и Програм рада за 2019. годину.
Изабрани су чланови Упра вног и Надзорног
одбора Удружења, а функцију предсједника и у
наредном пе риоду обављаће инжењер по -
љопривреде Данко Цумбо.

Цумбо је навео да су у протеклом пе риоду
радили на проширењу чланства, фор мирали
групу купаца и спровели ан кету међу грађа -
нима с циљем добијања података о инте -
ресовању људи за ку по вином еколошких
производа.

„Креирали смо препознатљив лого Уд ру -
жења под којим смо наступали на ма нифе -
стацијама „Здравофест“, „Здраво мед“ и „Дани
воћа у Подградцима“, организовали смо пре -
зентације испред Културног центра Градишка и
разрадили начин рада по принципу „суди -
оничког система“ по којем контролишемо је -
дни друге у производњи до саме серти- 
 фикације“, појаснио је Цумбо.

Он је нагласио да су чланови Удружења
учествовали у различитим едукацијама и пре -
давањима, у изради Стратегије развоја опш -
тине Градишка за наредни период, да су

ос тв арили сарадњу са локалним органи за -
цијама и удружењима сличног карактера и
постали учесници кампање „Право на здраво“
с циљем промоције производње и промета
еколошких производа у бања лучкој регији.

Цумбо је истакао да су Програмом рада за
2019. годину предвиђене едукације соп ственог
кадра и потрошача о еколошкој по љопри -
вреди и начину прозводње као и фор мирање

стручне савјетодавне службе у оквиру Удру -
жења која би пружала подршку члановима и
свима који се баве еколошком производњом.

Према његовим ријечима у плану су и
стручне ескурзије и посјете производним
погонима с циљем надоградње знања,
импле ментација пројеката, те стварање
препозна тљивог бренда и сертификација
производње.

Одржана годишња Скупштина Удружења „Еко башта“

ПЛАНИРАНЕ БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ 

ОДРЖАНО СЕДМО САВЈЕТОВАЊЕ ВОЋАРА
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Градишки стоматолог Марко Матавуљ
побједник је богојављенског пливања за
Часни крст на ријеци Сави у Градишци.

Матавуљ је честитао свим пливачима,
нагласивши да су сви они побједници јер су
се одважили да на хладном времену пливају
за Часни крст. Он је истакао да је и прошле
године пливао за Часни крст, те да му ового -
дишња побједа много значи. 

Матавуљ је као награду добио златник
са мотивом Рођења Исуса Христа који му је
уручила замјеник начелника општине Гра -
дишка Драгана Илић. Остали учесници су
добили захвалнице. Илићева је честитала
свим учесницима и побједнику јер су по -

казали храброст и смјелост пливајући за
Часни крст. 

У пливању за Часни крст учествовала су
33 пливача, међу којима је била и два де -
сетједногодишња Кристина Милутиновић из
Чачка. 

Она је истакла да је први пут пливала за
Часни крст прошле године у Чачку и да је,
након што се преселила у Градишку, жељела
да се окуша у пливању и у ријеци Сави.
Милутиновићева је истакла да је прелијеп и
неописив осјећај пливати за Часни крст, те
савјетовала другим дјевојкама да идуће
године учествују у овој манифестацији. 

Архијерејски намјесник градишки, про -

тојереј ставрофор Гојко Слијепчевић, по д -
сјетио је да је прошле године у Гради шци,
након 77 година, обновљена традиција пли -
вања за Часни крст. Слијепчевић је на гласио
да су захвални Богу који у овако ва жним
светковинама сабира вјернике, а они шаљу
поруку да су окупљени око своје црк ве и
обичаја. 

Прије пливања за Часни крст, у Храму
Покрова Пресвете Богородице у Градишци,
служена је Света литургија након које су
бројни вјерници у богојављенској литији
кренули до Кајак клуба на ријеци Сави, гдје
су свештеници обавили освештање богоја -
вљенске водице.

МЛАДИ ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ ПРЕДАКА

"ДЈЕЦА ЗА ДЈЕЦУ" ЗА
ПОМОЋ УДРУЖЕЊУ ДУГА

Хуманитарни концерт „Дјеца за дјецу“ за помоћ
Удружењу родитеља дјеце са аутизмом „Дуга“ из Градишке
одржан је у Културном центру Градишка.

Предсједник Удружења родитеља дјеце са аутизмом
„Дуга“ Саша Касагић рекао је да је задовољан одзивом
публике и нагласио да су прикупили око 2.500 КМ колико
мјесечно коштају услуге терапеута.Он је нагласио да у
Удружењу имају 35 дјеце са којима раде 2 логопеда, психолог
и дефектолог.

Према ријечима Касагића за рад Удружења је потребна
велика финансијска помоћ. Осим за рад терапеута, новац је
потребан за организовање радионица за дјецу и родитеље,
терапијске излете на планину, а у плану је и терапијско јахање.

Предсједник Културно умјетничког друштва “Коловит”
Градишка Мирко Борјановић рекао је да је Коловит и ове
године подржао организовање хуманитарног концерта за
помоћ удружењу “Дуга“. Он је нагласио да су се за концерт
одазвала бројна друштва као што су културно-умјетничка
друштва:  „Мирково коло“ Врбашка, „Петар Кочић“ Нова
Топола, фолклорна секција „Уна“ Козарска Дубица и плесни
клубови „Денс Степ“ Градишка и „Ритам“ Србац.

У Градишци обиљежен Међународни
дан особа са Дауновим синдромом

Културни центар
Гра    дишка, у сарадњи са
Удружењем за помоћ
ментално недовољно
развијеним лицима из
Градишке, организовао
је културно-забавни
про   грам поводом оби-
љежавања Свјетског
дана особа са Дауновим
синдромом.

Манифестације је
от ворена шетњом особа са Дауновим синдромом, дјеце са потешкоћама у
развоју и њихових пријатеља маскираних у ликове из цртаних филмова глав-
ном улицом у Градишци до Културног центра, гдје је уприличено симболично
пуштање балона. 

Дјеца са Дауновим синдромом и потешкоћама у развоју симболично су
посадила дрво код Културног центра, а одржана је и приредба у којој су уче-
ствовали Дјечији хор "Врапчићи" и новоснована група "Фрајери" градишког
Дневног центра "Ми смо дио вас". 

Предсједник Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним ли-
цима Драгослав Шиник захвалио је свима који су омогућили да се другу го-
дину обиљежава Међународни дан особа са Дауновим синдромом. 

"Удружење има 12-оро дјеце са Дауновим синдромом којима је, као и
осталој дјеци са потешкоћама у развоју, веома важно када осјете да су цен-
тру пажње, друже се и имају подршку здраве дјеце", рекао је Шиник. 

Свјетски дан особа са Дауновим синдромом установљен је 2006. године,
а 21. март симболично је изабран за тај дан јер је, у основи ове болести, при-
сутност три умјесто два хромозома на 21 хромозомском пару. Симбол овог
дана су шарене чарапе, јер их особе са Дауновим синдромом не могу упа-
рити, те се ношењем шарених чарапа показује подршка борби овој попула-
цији, како би се што боље интегрисала у друштво.
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Првог дана фестивала, који је
одржан у градском парку на обали
ријеке Саве, одржано је такмичење у
прављењу ловачког и рибо ловачког
котлића, изложба тра ди ци оналне хра -
не, етно-радова, меда и еко-прои -
звода те културни и забавни садржаји.

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић, који је отворио ову мани фе -
стацију,  рекао је да је "Здра вофест"
постао бренд града Гра  дишке и
региона и да представља смотру оно -
га што Градишка има, а то су гастро -
номска понуда, обичаји и традиција.

“Сматрам да путем градске и
републичке Туристичке орга ни за ције,
Владе и ресорних министа рстава тре -
бамо искористити при лику и овај наш
бисер по ну дити као један туристички
садржај те остварити приходе у ин -
тересу града Градишке  и Републике
Српске,” рекао је Аџић и додао да су
посјетиоци Здравофеста свје доци
богате традиционалне га стро номске
понуде која је здрава и еколошка,
онаква какву запад нема.

Виши стручни сарадник у Ту ристи -
чкој организацији Републике Српске
Ана Лакић рекла је да је „Здравофест“
једна од значајнијих манифестација у
сјеверозападном дијелу Српске која
на занимљив начин повезује аутен -
тичну гас тро номију, локалну баштину
и тра дицију и тако чини занимљив ту -
ристички производ.

“Градишка је увијек била на ту ри -
сти чкој мапи јер је важан по гранични
простор, а од давнина је познат пут
соли који је кроз Гра дишку водио

Дванаести фестивал
при вреде, гастрономије
и кул турне баштине
града Градишка и
окружења "Здра вофест
2019" и ове године
окупио је велики број
излагача и такмичара.

БОГАТА ГАСТРОНОМСКА 
ОБИЉЕЖИЛА "ЗДРАВОФЕ
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према Солину у Хр ва тској,” рекла је
Лакићева.

Директор Туристичке органи за -
ције Градишка Вељко Јовановић ре -
као је да је ове године новина фе сти-
 вала у томе што је он постао сајам
привреде, гастрономије и ку лтурне
баштине.

“Ове године наставили смо са -
радњу са удружењима произво ђача
млијека, узгајивача свиња и воћара
Републике Српске,” рекао је Јова -
новић  и изразио жељу да Зд ра вофест
прерасте у сајам при вреде и туризма
на нивоу регије.

На такмичењу "Златни котлић Гра -
дишке" учествовале су 22 еки пе, а
награђене су по три екипе ко је су на -
правиле најбољи ловачки и рибо -
ловачки котлић. 

Прво мјесто у категорији лова чки
котлић освојила је екипа “Ми ска гла -
ва” Ловачког удружења “Љу бија” из
Приједора,  друго мјесто освојили су
“Креативни мо мци” из Градишке, а
треће екипа Саше Дејановића из
Градишке.

Прво мјесто у категорији ри бо ло -
вачки котлић освојила је еки па “Ма -
јур” из Машића, друго “Наша Ја  бла- 
ница” из Чатрње, а треће “Ло вац” из
Вилуса.

Побједничке екипе су добиле пе -
харе, котлиће, поклон бонове и друге
награде.

Гастро изложбом здраве хране и
традиционалне кухиње, промо цијом
домаћих ракија и домаћих вина из
региона те пригодним му зичким про -
грамом и етно-изло ж бом у Свад беном
салону "Такси бар" одржан је други
дан мани фестације “Здравофест
2019.”

Осим представника градишке и
бањалучке регије посјетиоци Здра -
вофеста су могли пробати тради цио -
налну гастрономску понуду го стију из
Сврљига у Србији. Учес ницима другог
дана “Здравофеста 2019” додијељене
су захвалнице и плакете за нај уре -
ђенији штанд. 

ПОНУДА
ЕСТ 2019"
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Програм обиљежавања 24. априла Дана
Града Градишка и 9. маја Дана побједе над
фашизмом почео је концертом Руског на -
родног оркестра „Нижњи Новгород“ одр -
жаног у Културном центру, 13.априла.

Диригент и оснивач оркестра Виктор
Кузњецов рекао је да су се са задовољством
представили  публици у Републици Српској.

„Имали смо концерт у Банском двору у
Бањалуци, гдје је публика била одушевљена,
искрено се надам да ни градишка публика
није остала равнодушна на ово чиме смо им
се представили и драго ми је да смо пре -
познатљиви и у Републици Српској“ додао
је Кузњецов.

Замјеница градоначелника Градишке
Драгана Илић истакла је да је ово само
наставак сарадње од прошле године када је
Градишку посјетио замјеник амбасадора
Руске Федерације Петар Фролов и аташе за
културу Лилија Сабирова. Илићева је изра -
зила наду да ће се та сарадња наставити, ка -
ко на културном и умјетничком , тако и на
привредном плану.

Концертом у Градишци је и званично
завршена четверодневна манифестација 18.
Европски фестивал трзалачких инстру ме -
ната, у организацији Градског тамбурашког
оркестра Бања Лука.

Члан Градског тамбурашког оркестра из
Бањалуке, Миро Маринковић рекао је да је
публика у Градишци заслужила да јој се
представе школовани академски музичари

из Русије. Нижњеновгородски оркестар је
један од најпознатијих и најпрестижнијих
оркестара Руске Федерације.  Од свог осни -
вања 1991. године, постаје препознатљив
културни бренд Нижњег Новгорода. Посе -
бан стил музицирања је учинио оркестар
пропознатљивим и донио му је свјетску
славу и многа признања освојена у свјет -
ским културним метрополама.

КОНЦЕРТ РУСКОГ НАРОДНОГ ОРКЕСТРА”НИЖЊИ НОВГОРОД”

НАСТАВЉЕНА КУЛТУРНА САРАДЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

Познати београдски глумци Војин Ћетковић, Дејан Луткић и
Небојша Илић одиграли су 23. јануара пред многобројном
публиком у Градишци представу „Ноћ богова“. У питању је
трагикомедија са елементима фарсе у оквиру политичког театра.

Глумац Дејан Луткић је истакао да је представа настала по
тексту Мире Гаврана, у режији Марка Манојловића. Он је навео да

представу играју већ четири године и да су у питању архитипови
којима је Миро Гавран дао имена историјских личности у
Француској. Луткић је истакао да се једна пријатељска прича
претвара у трилер у којем се намеће питање да ли се са људима
који се баве политиком може одржати пријатељство.

Покровитељ представе „Ноћ богова“ у Градишци, начелник
општине Градишка Зоран Аџић, истакао је да пуна сала гледалаца
у Културном центра у Градишци показује да Градишка има
традицију и културу позоришта. Аџић је нагласио да Градишка има
и Јавну установу Градско позориште коју ће локална управа
подржавати с циљем да што више представа буде у њиховој,
домаћој продукцији.

Представа „Ноћ богова“ у фебруару је одиграна у Бањалуци,
Мркоњић Граду, Лакташима, Козарској Дубици, Брчком, Бијељини
и другим градовима Републике Српске.

„НОЋ БОГОВА У ГРАДИШЦИ“

Кроз позоришно остварење “Женско срце
у шињелу“ Мирјане Карановић, градишка
публика имала је прилику доживјети животне
приче три хероине Првог свјетског рата,
Надежде Петровић, Флоре Сендс и Милунке
Савић.

Глумица Нина Граховац рекла  је да јој је
била част глумити Милунку Савић, најодли -
кованију жену у историји ратовања и додала
да је посао био веома захтијеван. Осим Нине
Граховац, у представи играју Јована Петро -
нијевић и Весна Паштровић. Оне сматрају да
ове хероине не смију никада бити забо -
рављене и да се о њиховим дјелима стално
треба причати. “Свака жена је на свој начин
храбра и бори се, неко за љубав, неко за
слободу. Оне су се бориле за слободу“, истакла
је Јована Петронијевић која игра Флору Сендс,

једину Британку са чином капетана у Српској
војсци.

Надежду Петровић, сликарку која се из
Француске вратила у Србију да помогне
српском народу игра Весна Паштровић.

Истакла је да ова представа говори о женама
које су прије свега вољеле своју земљу и свој
народ и да јој је веома драго што управо она
игра Надежду Петровић, коју је доживјела као
топлу, брижну и одговорну особу.

БЕОГРАДСКЕ ГЛУМИЦЕ ОЖИВЈЕЛЕ УСПОМЕНУ НА ТРИ ХЕРОИНЕ 
ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА
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У Градишци је средином фебруара одр -
жан 16. Интернационални сајам колекцио -
нарства и антиквитета "Денаријус", на којем
је своје колекционарске збирке предста -
вило 37 излагача из Републике Српске, Фе -
дерације БиХ, Србије, Хрватске, Црне Горе и
Словеније.

Сајам, који је организовало Удружење
колекционара и љубитеља историје "Дена -
ријус" из Градишке, отворио је потпред -
сједник Народне скупштине Републике
Српске Милан Петковић, који је као дуго -
годишњи колекционар постао члан "Дена -
ријуса". 

Петковић је истакао да Градишка може
да буде поносна што има један од највећих
колекционарских сајмова у Републици Срп -
ској и БиХ. Начелник Одјељења за дру ш -
твене дјелатности града Градишка Давор
Глишић рекао је да град Градишка подржава
организовање традиционалног Сајма колек -
ционарства, али и сам рад и активности
Удружења "Денаријус". Он је нагласио да
"Денаријус", као једно од најактивнијих ко -

лек ционарских удружење у окружењу, на
прави начин представља Градишку и њено
културно насљеђе. 

Предсједник Удружења "Денаријус" Ал -
ен Мешић рекао је да градишки Сајам ко -
лек ционарства сваке године окупља све
ве ћи број излагача и посјетилаца, додајући
да је овогодишњи сајам посјетило и не -
колико Данаца и Швеђана. 

"Циљ манифестације је промоција кул -

турног насљеђа Градишке, Републике Срп -
ске и БиХ, али и дружење колекционара и
међусобна размјена експоната. Надамо се
да ће сваки сљедећи сајам бити масовнији,
јер се и доста младих и дјеце учланило у
Удружење, што је и један од циљева ове ма -
нифестације", нагласио је Мешић. Он је на -
вео да "Денаријус" има око 100 чланова, од
којих велики број из држава окружења,
Европе, али и са других континената.

ОДРЖАН 16. САЈАМ КОЛЕКЦИОНАРСТВА
И АНТИКВИТЕТА "ДЕНАРИЈУС"

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ УМЈЕТНИЧКОГ
РАДА ЖЕЉКА ГАЈИЋА

У Завичајном музеју Градишка приказана је изложба
резбарија, скулптура и слика умјетника Жељка Гајића из
Нове Тополе, поводом 30 година његовог стваралаштва.

На отварању изложбе аутор Жељко Гајић је рекао да
ради скулптуре и слике разним техникама, да ствара у
тренутку када има идеју и са материјалима којима
располаже.

„Стварање умјетничких радова је моја унутрашња
потреба за изражавањем“, рекао је Гајић и додао да је
почео са скулптуром, док су слике касније настале. Гајић је
навео да се бави и примјењеном умјетношћу, те да нема
одређене теме и правила у раду јер све зависи од идеје.
Према његовим ријечима свака слика има своју причу, а у
раду са иконама настоји да свака икона не буде класична
већ да има његов лични печат.

Директор Завичајног музеја Бојан Вујиновић рекао је
да се Гајићев рад првенствено огледа у скулптури и
рељефу рађеним у дрвету, али и у другим умјетничким
дјелима попут сликања на платну, шперплочи и огледалу.
Вујиновић је навео да је Гајићев рад почео 1978. године
излагањем у родном Теслићу и да данас након 30 година
аматерског бављења умјетношћу његове иконе красе
многе цркве на простору бањалучке епархије, док његове
умјетнине красе многе институције широм Европе и
Америке.

Градишчанка Николина Калајџић је
студент четврте године Академије умје -
тности у Бањалуци, смјер виолина, класа
професорице Марије Јокановић.

Николина каже да је посебан осјећај
наступати пред суграђанима који су овај
пут могли чути шта је све ново научила и
колико је напредовала од претходног
солистичког концерта. 

Она је навела да након Академије
жели да настави да се бави музиком и
свирањем соло, са ор кестрима и
камерним ансамблима и да би вољела
да се бави просвјетним ра дом и своје
знање и љубав према му зици пренесе
млађим генерацијама.

Николина је солистички концерт
одржала свирајући на виолини профе -
сора Павла Паунескуа што јој је како
каже посебна част и задовољство.

Професор Свјетлана Паунеску, ћер -
ка чувеног виолинисте Павла Паунескуа,
истакла је да је ово било посебно му -
зичко вече, јер је Николина свирала на
виолини марке „Паоло Мађини“ која је
стара преко 200 година и сматра се да је
четврта по вриједности након „Стради -
варија“, „Гварнерија“ и „Аматија“. Пау -
неску је нагласила да јој је драго што
виолина наставља да живи и остаје у
Градишци, што је и била жеља њеног
оца.

Николина је виолину почела сви -
рати са 6 година, завршила је Основну
музичку школу „Бранко Смиљанић“ у
Градишци и Средњу музичку школу
„Владо Милошевић“ у Бањалуци. Након
завршетка основне музичке школе
одржала је први солистички концерт у
Градишци 2015. године.

ОДРЖАН СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ
НИКОЛИНЕ КАЛАЈЏИЋ

Солистичким  концертом виолинисткиња Николина Кала јџић
представила се градишкој публици изводећи дјела Бетовена,
Брамса, Сарасатеа и композицијом колеге с Академије, дјело за
виолину и клавир.
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Директор школе Иван Ристић рекао је да
су ученици Музичке школе у школској
2018/2019. години освојили 61 награда, од
чега 25 прве и додао да су на Републичким
такмичењима освојили 16 награда.

“Имамо 5 републичких побједника,  што је
највише у историји  постојања ове школе“,
истакао је Ристић.

Ристић је рекао да су на Међународним

сусретима виолиниста одржаном  од 5. до 7.
априла у Сремским Карловцима прву награду
освојиле  Анастасија и Ива Ристић, док је
Кристина Бркић освојила другу награду. На 13.
Гуитар фесту у Новом Саду другу награду је
освојио Лука Видовић.

Прије ових такмичења, ученици градишке
музичке школе учествовали су на
Интернационалном фестивалу “Примавера“ у

Бијељини, гдје су освојили 25 награда, од којих
је 11 првих, док су на  Републичком такмичењу
у Приједору, освојили 12 награда, 5 првих, 5
других и 2 треће.

Ристић је нагласио да ОМШ “Бранко
Смиљанић“ има много талентованих ученика
и додао да су за њихов успјех заслужни прије
свега они и њихова љубав према музици,
њихови наставници који су их припремали,
али и родитељи. 

Основна музичка школa испраћа ове
школске године 11 матураната који ће у јуну
мјесецу полагати завршни испит и одржати
завршни концерт.Ристић је истакао да је ријеч
о успјешној генерацији ученика који су поред
обавеза у редовној основној школи успјели да
заврше мкузичку школу и освајају награде на
такмичењима.

Ристић је навео да ће упис ученика у
припремни и први разред музичке школе
бити организован од 3. до 21. јуна.Ученици,
као и ранијих година, могу да се опредијеле за
клавир, хармонику, гитару, виолину и виоло -
нчело, а у току су договори са Академијом
умјетности из Бањалуке да се обезбиједе
услови и за похађање наставе за кларинет.

УЧЕНИЦИ ОМШ „БРАНКО СМИЉАНИЋ“ ОСВОЈИЛИ 61 НАГРАДА

Теодор Клисић, бивши ученик ОМШ
"Бранко Смиљанић" Градишка, тренутно
матурант СМШ "Владо Милошевић" у Ба -
њалуци из класе проф. Сунчице Лончар, а
уз клавирску сарадњу проф. Јоване Бран -
ковић, освојио је специјалну награду
освојивши 100 бодова у дисциплини фла -
ута, те прву награду из Хармоније и музи -
чких облика и прву из Камерне музике на
Републичком такмичењу одржаном крајем

марта у Приједору. 
Ове године Теодор је већ освојио не -

колико награда, специјалну награду из фла -
уте и прву из камерне музике на Школском
такмичењу у Бањалуци, прву награду на
међународном такмичењу "Даворин Јенко"
у Београду, те специјалну награду освоји -
вши 100 бодова и лауреат такмичења у
дисциплини флаута на Међународном
такмичењу "Примавера" у Бијељини.

МЛАДИ ФЛАУТИСТА ТЕОДОР КЛИСИЋ
НИЖЕ УСПЈЕХЕ НА МУЗИЧКОМ НЕБУ

Млади пијаниста из Градишке Ђорђе Кузмановић добитник је
овогодишње Светосавске награде Града Бањалука која се
традиционално додјељује најуспјешнијим бањалучким средњо -
школцима у оквиру светосавских свечаности.

Кузмановић је матурант Средње музичке школе „Владо Ми -

лошевић“ у Бањалуци, а Основну музичку школу “БранкоСмиљанић”
завршио је у родној Градишци. За Светосавску награду каже да му
представља велико признање и мотивацију за даље напредовање.
Преданост класичној музици, нарочито из периода романтизма  и
сати проведени за клавиром крунисани су наградама и призна -
њима. Кузмановић је издвојио оне које су му најдраже.

“Иза мене су бројне награде , а издвојио бих лауреат на
Бањалучком бијеналу прије двије године. Прошле године сам био
лауреат на међународном пијанистичком такмичењу “СИМЦ” у
Бијељини. 

Ту су и прве награде на републичким такмичењима на пољу
клавира али сам освајао награде и пјевајући са хором и у
дисциплини камерне музике,” рекао је Кузмановић.

Кузмановић је почетком марта освојио прво мјесто на 23.
Међународном такмичењу младих пијаниста које је одржано у
Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу.

Такмичење се одвијало узрасних шест категорија, а учествовало
је више од 120 млади пјаниста из Норвешке, Немачке, Бугарске,
Румуније, Македоније, БиХ, Хрватске и Србије.

Кузмановић је наступао у петој категорији, у којој се такмичило
још 13 ученике средњих музичких школа из Београда, Новог Сада,
Ниша, Крагујевца, Земуна, Сомбора, Панчева и Шапца.

МЛАДИ ГРАДИШКИ ПИЈАНИСТА ПРВИ НА
МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ
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Од почетка 2019. године млада тени -
серка Теа Ковачевић из Градишке одиграла
је 8 У10 турнира, уз импресиван резултат: 44
побједе и 1 пораз. Од укупно шест турнира у
Загребу у Републици Хрватској освојила је
прво мјесто на пет турнира и на једном
друго мјесто. На турниру у Ријеци освојила
је прво мјесто, као и на турниру у Мостару.

У априлу мјесецу Теа је у Бањалуци
напра вила нови историјски успјех јуниор -
ског БиХ тениса гдје је са осам и по година
узела турнир за јуниоре до 12 година, из
календара тениског савеза БиХ, што је
незабиљежен случај.

Теа је истакла да је до сада освојила мно -
гобројне награде и да је задовољна резул -
татима. Каже да је тенис занимљив спорт и
да тренира по два или три сата, два до три
пута дневно.

“За све треба труда и рада да би се могло
успјети”, навела је Теа и истакла да јој је узор
Новак Ђоковић.

Теа Ковачевић има осам и по година.
Рођена је 21. јуна 2010. године у Градишци.
Похађа трећи разред Основне школе Васа
Чубриловић и одличан је ђак.

Теин тренер и отац, Марко Ковачевић,
рекао је да Теа руши све нормативе у овом
спорту и да је до сада освојила више од 30
пехара и медаља.

“Са шест и по година освојила је турнире
у Хрватској за узраст до 8 и 9 година. Са се -
дам и по година освојила је турнир у Мо -
стару”, рекао је Ковачевић и додао да је
прошле године освојила 4 турнира у та кми -
чењу до 10 година.

Ковачевић је навео да од краја 2018.
године Теине резултате прате скаути и
менаџери једне од највећих свјетских
компанија за производњу и дистрибуцију
тениске и спортске опреме „Баболат“ из
Француске и да од априла ове године Теа
заслужено има спонзорски уговор са овом
чувеном компанијом. Према његовим ри -
јечима план до краја године је да Теа тре -
нира квалитетно и да освоји што више
ту рнира да би задржала прво мјесто на
ранг-листама у БиХ и Хрватској.

Ковачевић је рекао да би до краја го -
дине Теа требала играти турнире у Прије -
дору, Бањалуци, Тузли, Сарајеву и другим
градовима у БиХ, Србији и Хрватској, а у
плану су и турнири међународног кара к -
тера.

Такође, у плану је одлазак и на три нез -
ванична свјетска првенства у Хрватској и
Америци који су финансијски веома захтје -
вни и за које покушавају да изнађу новчана
средства за одлазак.

На манифестацији “Избор најбољих

спортиста општине Градишка за 2018. го -
дину” млада градишка тенисерка Теа Ко -
вачевић проглашена је најпе рспекти внијом
спортисткињом у прошлој години.

ТЕА КОВАЧЕВИЋ ПОСТИЖЕ ИСТОРИЈСКЕ РЕЗУЛТАТЕ
ЈУНИОРСКОГ ТЕНИСА У НАШОЈ ЗЕМЉИ

По чему нас знате.......Кутак за успјешну дјецу

Каратисти „Нитена“ освојили су три медаље на Државном
првенсту за каратисте узраста до 13 година које је 7. априла оджано
у Бањалуци и гдје је наступило 900 такмичара из 104 клуба из БиХ.

У конкуренцији пионира мушка екипа у саставу: Ђорђе Марић,
Ђорђе Шмитран и Вукашин Чавка освојила је сребрну медаљу, а
бронзу женска екипа коју су чиниле: Анастасија Симуновић, Јасмина
Баврлић и Јована Липовац.

У борбама појединачно за такмичарке до 13 година бронзану
медаљу освојила је Дајана Суботић чиме је осигурала и мјесто у
репрезентацији БиХ, коју крајем маја очекује наступ на Балканском
првенству.

Претходно су на карате првенству Републике Српске за дјецу до
13 година такмичари „Нитена“ из Градишке освојили у катама и
борбама 27 медаља: 8 златних, 4 сребрне и 15 бронзаних. 

Најбољи наступ имао је Ђорђе Марић који је постао првак
Српске у катама и борбама узраст пионири 2009. годиште. 

Такмичари Борилачког клуба “Нитен” из Градишке освојили су
златну, сребрну и бронзану медаљу на државном првенству БиХ за
сениоре/ке у катама и борбама које је одржано у марту у Вогошћи.

Чланови мушке екипе у катама су прваци БиХ по трећи пут за
редом, а екипу су чинили: Јово Селак, Слободан Попадић и Кенан
Врбањац.

Женска екипа у катама је освојила сребрену медаљу, а
вицепрвакиње БиХ су: Невена Кутић, Дајана Борковић и Марија
Зјајић. 

У појединачној конкуренцији кате Кенан Врбањац освојио је
бронзану медаљу.

У генералном  пласману “Нитен” је био 4. на првенству БиХ од 44
клуба колико их је учествовало.

КАРАТИСТИ КЛУБА БОРИЛАЧКИХ ВЈЕШТИНА 
„НИТЕН“ НИЖУ УСПЈЕХЕ НА СВИМ ТАКМИЧЕЊИМА
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Љубомир Микић из Градишке побједник је 26. Меморијалног
шаховског турнира "Свето Гускић" који је одржан у Основној школи
"Младен Стојановић" у Доњим Подградцима у знак сјећања на
погинулог борца Војске Републике Српске.

Микић је рекао да више од десет година учествује на овом шахо -
вском меморијалу, за који каже да има такмичарски, хумани и
друштвени катактер.

Он је навео да већ има једну титулу побједника овог турнира, те да
је срећан што је добром игром поново заслужио побједнички пехар.

У конкуренцији 23 такмичара, друго мјесто на турниру освојио је
Драган Драгишић, треће Крстан Бајић, а најбоље пласирани млади
шахиста био је седмогодишњи Невен Шкорић који је уједно био и
најмлађи учесник турнира.

Фондација "Свето Гускић" и ове године је на приједлог наставничког
вијећа Основне школе "Младен Стојановић" из Горњих Подграца са по
100 КМ наградила двоје успјешних ученика ове школе, а ове године
награде су припале ученицима осмог разреда, Ведрану Бубуљу из
подручне школе у Врбашкој и Марији Лукић из централне школе у
Подградцима.

Члан Организационог одбора турнира Милан Љепојевић рекао је
да је Фондација "Свето Гускић" постала финансијски стабилнија па ће,
умјесто једном годишње, и у нередних неколико мјесеци награђивати по
двоје ученика Основне школе "Младен Стојановић".

Љепојевић је нагласио да Светини пријатељи настављају са
организацијом шаховског турнира који је потврда да вољени никад не
умиру, него живе у срцима својих пријатеља.

Меморијал "Свето Гускић" један је од ријетких шаховских турнира у
Републици Српској који се 26 година одржава у континутету. Турнир се
организује у знак сјећања на погинулог борца Војске Републике Српске
Свету Гускића, који је слободно вријеме користио за дружење уз партију
шаха. 

Гускић је радио као инжењер шумарства у Шумском газдинству
Градишка, а осим шаха, играо је и фудбал у "Слободи" из Доњих
Подградаца.

ОДРЖАН 21. СВЕТОСАВСКИ
ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ
„ДОЊИ ПОДГРАДЦИ 2019“

Ивица Види -
чек  из стоноте -
ниског клу  ба
ин  валида “Вр -
бас” Бања Лука
побједник је 21.
Светосавског ту -
р  нира у стоном
те нису који је 11.
фе бруара од р -
жан у Доњим
Подгра дцима. 

Видичек је у
финалу савладао

Јо  вицу Шормаза из Бања Луке, док је треће мјесто заузео
Никола Радовић из Градишке. 

Награда за најмлађег учесника турнира додијељена
је Марку Десанчићу, а посебна награда уручена је
Кристијану Зељковићу, прваку БиХ у стоном тенису за
особе са инвалидитетом и члану СТКИ “Врбас” Бања Лука.

Побједнику турнира припао је пехар и признање, а
признања су добили другопласирани и трећепласирани
играчи те најмлађем играчу турнира.

На турниру су учетвовала 24 такмичара из Градишке,
Бања Луке, Лакташа и Прњавора. Организатор турнира је
МЗ Доњи Подградци, а турнир је подржала општина
Градишка.

ОДРЖАН ДРУГИ МЕМОРИЈАЛНИ
ТУРНИР ПИОНИРА „ВЕЛИМИР ВЕЉО
СОМБОЛАЦ“

Други меморијални фудбалски турнир
пионира У15 „Велимир Вељо Сомболац“
одржан је 22. априла на градском
стадиону у Градишци.

Побједнички пехар припао је домаћој
екипи, пионирима „Козаре“, иако су им
конкуренти били вршњаци из фудбалских
клубова „Војводина“ Нови Сад,
„Чукарички“ Београд и „Сарајево“.

У репризи прошлогодишњег финала
„Козара“ је играла неријешено 1:1, а након
тога била боља у пенал завршници од екипе „Војводине“,и која је прошлогодишњи
побједник турнира.

У утакмици за треће мјесто екипа „Чукаричког“ савладала је „Сарајево“
резултатом 12:0.

За најбољег играча турнира проглашен капитен ”Војводина” Милош Поповић.
Најбољи голман је Павле Глишић из „Козаре“, а његов саиграч Срђан Беук најбољи
је стријелац турнира.

Тренер “Козаре” Саша Крупљанин рекао је да ће са великим задовољстом идуће
године бранити трофеј.

“Велика је част играти турнир који носи име једне велике спортске личности која
је оставила  дубок траг не само у Градишци него и много шире. Велику енергију
трошимо у раду са младима и то даје овакве резултате,“ рекао је Крупљанин.

Фудбалери “Козаре” однијели су  и титулу најбољег стријелца и најбољег голмана
турнира. Најбољи стријелац је Срђан Беук а најбољи голман је његов саиграч Павле
Глишић.

Други меморијални фудбалски турнир пионира У15  “Велимир Вељо Сомболац“
одржан је у склопу програма обиљежавања Дана града Градишка, 24. априла.

ЉУБОМИР МИКИЋ ПОБЈЕДНИК 26. ШАХОВСКОГ
МЕМОРИЈАЛА "СВЕТО ГУСКИЋ"
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Мартин Оцепек из Словеније побједник
је трећег градишког полумаратона на 21
километар у мушкој конкуренцији, док је у
женској конкуренцији најбржа била Амела
Трожић из Сарајева.

У сертификованој стази на 10 кило -
метара најбржа је била Антонија Демартини
из БиХ у женској и Горан Угрчић из Пожеге у
мушкој конкуренцији.

У трци на 5 километара најбоља је била
Слађана Томаш из Бањалуке у женској и
Никола Васковић из Власенице у мушкој
конкуренцији.

Директор градишког маратона Дејан

Јакељић рекао је да је у трци на 5, 10 и 21
километар учествовало 320 учесника из
земаља бивше Југославије, Чилеа, Велике
Британије, Шведске, Аустрије, Бугарске и
Украјине.

Трећи градишки полумаратон отворио
је начелник Одјељења за друштвене дје -
латности градске управе Градишка Давор
Глишић који је рекао да је градишки полу -
маратон прерастао у традицију.

“Оваква спортска манифестација је
требала нашем граду с обзиром да Гра -
дишка броји око 80 регистрованих спо -
ртских организација које дјелују на подручју

града”, рекао је Глишић и нагласио да ће
Град Градишка и убудуће подржавати
овакве спортске манифестације које на
позитиван начин промовишу спорт, наш
град и здрав начин живота.

Глишић је додао да је Атлетско-рекре -
ативни клуб Градишка, организатор полума -
ратона, уврштен у буџет кроз редовно
финансирање.

У трци на 1 километар учествовало је
150 дјеце. Најуспјешнија у женској конку -
ренцији била је Јована Радуловић, чланица
Атлетско-рекреативног клуба Прњавор, а у
мушкој конкуренцији Ермин Бегановић из
Крајишника.

ПОЛУМАРАТОН ОКУПИО 320 УЧЕСНИКА ИЗ БРОЈНИХ ЗЕМАЉА 

Бобана Козић из Градишке у фебруару 2019. године освојила
је сребрну медаљу на Свјетском првенству у паратеквандоу у Ан-
талији у Турској. 

Козићева, која наступа за паратеквандо клуб „Тигар“ из Бео-
града и женски тим паратеквандо репрезентације Србије, навела
је да је задовољна пласманом у Турској и захвалила свима на
подрши и честиткама које је добила и од Министра омладине и
спорта Србије, Вање Удовичића. Она је нагласила да су у груп-
ном пласману за жене на Свјетском првенству у Анталији 5. и 6.
фебруара ове године освојили друго мјесто, што је такође зна-
чајан резултат.

Козићева се припрема за још два турнира, један у Азији, а
један у Америци гдје сакупља бодове за пласман на Олимпијаду
2020. године у Токију. Крајем октобра ове године учествоваће
на Европском првенству у Италији, што такође доприноси бољем
пласману за Олимпијаду. Она је истакла да су циљ и сан сваког
спортисте Олимпијске игре за које се већ припрема и нада се да
ће достићи свој циљ.

Бобана активно тренира паратеквандо двије године и каже
да је то лијеп борилачки спорт  који захтјева пуно труда и рада,
те да су воља и упорност пресудне за добар резултат.

Нагласила је да се уз добру организацију све може и да јој ве-
лику подршку пружа породица, првенствено муж и сестра, а има
и двогодишњег дјечака.

Општина Градишка је 2018. године на Избору најбољих спор-
тиста Градишке посебно признање за представљање Градишке
у међународном параолимпијском спорту додијелила Бобани
Козић која је тада, наступајући за репрезентацију Србије у пара-

теквандоу на Европском првенству у Бугарској, освојила сребро,
а са својим клубом „Тигар“ из Београда златну и бронзану ме-
даљу на првенству Србије.

Поводом Дана обиљежавања града Градишка 24. априла
2019. године и додјеле признања заслужним грађанима, Град-
ска управа Градишка је Бобани Козић додијелила Захвалницу за
изузетан допринос у области спорта.

БОБАНА КОЗИЋ ИЗ ГРАДИШКЕ
ВИЦЕШАМПИОН СВИЈЕТА У ПАРАТЕКВАНДОУ

У ГРАДИШЦИ ОДРЖАН ТРЕЋИ ПОЛУМАРАТОН
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Током хуманитарне акције прикупљања
средстава за посебне креветиће намијење не
пријевремено рођеним бебама која је
организована крајем прошле године у Ре -
публици Српској, прикупљено је укупно 36 000
КМ.

Предсједник Удружења родитеља прије -
времено рођене дјеце у Републици Српској
“Мрвице”, Данка Мирјанић, рекла је да су

прикупили средства за набавку 10 топлих
креветића, односно 10 гријних површина
намијењених пријевремено рођеним бе бама.

Мирјанић је истакла да су 50 одсто
средстава обезбиједили грађани позивом на
хуманитарни број 1415 који је био активан
током „љубичастог“ новембра 2018. године,
док је преостали дио средстава прикупљен
донацијама институција и при вредних
субјеката.

Један топли креветић биће у Болници
“Србија” у Источном Сарајеву, а преосталих 9 у
Клиничком центру Бањалука.

УСПЈЕШНА АКЦИЈА „МРВИЦА“ ЗА НАБАВКУ
ТОПЛИХ КРЕВЕТИЋА 

У наведеном периоду  рођено је 14 дјеце више у односу на исти
период прошле године.

Ожеговић Ивона, кћи Далибора и Диане; Стајчић Никола, син
Остоје и Марине; Сањицки Иван, син Ивице и Сање; Малешевић
Војин, син Душка и Вишње; Кајић Ивано, син Босиљка и Жељке;
Антић Јаков, син Борка и Мирјане; Нарић Павле, син Александра и
Горане; Обрадовић Дуња, кћи Зорана и Бојане; Бабић Немања, син
Борка и Сање; Јовић Милана, кћи Милована и Јелене; Шиник
Алексеј, син Зорана и Радмиле; Вујичић Михајло, син Драгана и
Росане; Гајић Моника, кћи Драге и Славице; Јашаревић Ајла, кћи
Сабрудина и Сакибе; Бабић Никола, син Горана и Александре;
Обрадовић Лазар, син Дејана и Далиборке; Шиљак Мила, кћи
Срђана и Јоване; Делић Нејла, кћи Селведина и Емине; Ђурић Стево,
син Жарка и Марије; Благојевић Николина, кћи Горана и Бранке;
Алаша Андреа, кћи Милоша и Свјетлане; Борковић Данило, син
Борка и Наде; Столић Исидора, кћи Далибора и Александре;
Борковић Кристина, кћи Бранка и Сузане; Стајчић Емилија, кћи
Зорана и Марине; Глувић Арсеније, син Дејана и Божане; Вучковић
Николета, кћи Бојана и Јелене; Гускић Александра, кћи Владимира
и Дијане; Гвоздерац Никол, кћи Огнјена и Бојане; Ковачевић
Милош, син Милана и Вање; Јелаш Слађана, кћи Далибора и Бојане;
Марић Леа, кћи Сребренка и Данијеле; Гојковић Милијан, син

Милидрага и Сандре; Мићић Аурора, кћи Огњена и Мирославе;
Дамјановић Виктор, син Слободана и Ање; Црномарковић Гаврило,
син Дејана и Анкице; Ћирић Вукашин, син Радована и Слађане;
Башић Његош, син Горана и Светлане; Ерцег Јана, кћи Срђана и
Јелене; Шарић Белмин, син Исмета и Индире; Лукић Алекса, син
Милене; Ћулум Ана, кћи Драгана и Мире; Видовић Душан, син
Бранислава и Милијане; Симић Марко, син Дејана и Ангелине;
Јотановић Леона, кћи Дариа и Драгане; Вујатовић Тара, кћи
Чедомира и Славице; Глишић Василије, син Жељка и Милене; Радић
Арсеније, син Војина и Миле; Водивоић Томислав, син Горана и
Николине; Сувајчевић Стефан, син Раденка и Бојане; Станковић
Вукашин, син Драгана и Маје; Сладојевић Милица, кћи Бранка и
Дејане; Лукић Калина, кћи Дејана и Ирене; Аралица Никола, син
Бранка и Јоване; Јањанин Павле, син Златана и Жељке; Давидовић
Ана, кћи Јигослава и Елме; Басарић Никола, син Бранка и Јоване;
Гајић Марија, кћи Душка и Весне; Грбић Наташа, кћи Ненада и
Милене; Раковић Ајла, кћи Алдина и Даде; Лукић Филип, син Гојка
и Зоране; Микић Данило, син Дејана и Зоране; Поповић Андреј, син
Сергеја и Невенке; Миљић Дуња, кћи Митра и Наташе; Кулаш Дуња,
кћи Милана и Ане; Гајић Ђорђе, син Мирослава и Иване; Кахрић
Елена, кћи Енеса и Наташе; Сухоњић Вукашин, син Дајане; Пајдић
Милан, син Драгослава и Татјане; Кресојевић Ленка, кћи Саше и
Бранке; Бранковић Катарина, кћи Велимира и Имелде; Драгаш Ана,
кћи Раде и Милане; Ристић Карло, син Славише и Морене; Дринић
Милош, син Драгана и Слађане; Козић Јаков, син Предрага и Јелене;
Миклавчић Леон, син Рената и Сенаде; Липовац Дарија, кћи Дарка
и Кристине; Ковљен Филип, син Леонида и Марије; Суботић Софија,
кћи Александра и Данке; Лазић Никола, син Дејана и Драгане;
Панић Александар, син Драгише и Љиљане; Средан Василије, син
Милана и Милане; Трнинић Марија, кћи Стевице и Милије; Хусић
Атина, кћи Данијела и Алдијане; Миличевић Павле, син Желимира
и Бојане; Гиговић Андреј, син Горана и Жељане; Лалош Кристијан,
син Ненада и Јоване; Ковачевић Давид, син Далибора и Наде;
Столић Василије, син Драгана и Тање; Шкорић Хелена, кћи Васе и
Борјане; Поповић Лазар, син Горана и Душице; Суботић Тара, кћи
Бојана и Ногданке; Брајић Ена, кћи Данијела и Јелене; Раца Немања,
син Синише и Дајане.

Мали грађани Градишке рођени и уписани у Матичну књигу
рођених Градишке у периоду од 01.01.2019. до 30.04.2019. године

ДОЛЕТЈЕЛЕ РОДЕ...
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Према подацима "Веритаса", међу 283 погинулих било је 114 
цивила, док је заробљено 1.450 војника који су изложени мучењу.

Протјерано је око 15.000 Срба.

За убијање и протјеривање Срба у акцији "Бљесак" још нико није одговарао.

ОБИЉЕЖEНА 24. ГОДИШЊИЦА
ЕГЗОДУСА СРБА ИЗ ЗАПАДНЕ

СЛАВОНИЈЕ
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