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Побољшана инфраструктура Агроиндустријске зоне Нова Топола
Усвојена стратегија развоја општине Градишка
Општина Градишка прославила крсну славу

Поштовани читаоци,
у овом броју Градишких новина које се налазе пред Вама доносимо Вам низ информација о активностима које су обиљежиле
посљедњи квартал 2018. године. Настављена
су капитална инфраструктурна улагања у
циљу побољшања пословног амбијента за
постојеће и потенцијалне инвеститоре као и
изградња путева и дјечијих игралишта што ће
свакако побољшати услове живота наших суграђана.
Општина Градишка је прославила своју
крсну славу, а манифестација „Градишка
јесен“ испратила је низ привредних, културних и спортских догађаја.

Крај 2018. године сигурно је обиљежио
трећи по реду „Зимски град“.
Осим клизалишта које је постављено на
радост малих, али и великих суграђана, „Зимски град“ је организовао низ концерата,
подјела пакетића, едукативних и забавних
догађаја за дјецу.
Било је забаве за све генерације.
Спортисти Градишке наставили су да нижу
успјехе тако да је и 2018. у избору за спортисту године, била жестока конкуренција.
Надамо се да ћете уживати у овом броју
Градишких новина.
Редакција
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Агроиндустријска зона Нова Топола

ПОБОЉШАНОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ ПРИВУЋИ
ИНВЕСТИТОРЕ
Начелник општине Зоран Аџић и
директор мисије USAID-а у БиХ Питер
Дафи свечано су пустили у употребу пречистач отпадних вода у Агроиндустријској
зони Нова Топола. Изградња пречистача
резултат је заједничких активности USAID-а и Општине Градишка кроз пројекат
„RAST“ чији је имплементатор био међународна организација CRS.
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић изразио је захвалност представницима USAID-а на донацији нагласивши да
је овај пројекат од велике важности за рад
и функционисање Агроиндустријске зоне.
Први човјек општине је навео дa je USAID за изградњу пречистача отпадних
вода донирао 520.000 КМ, а да је локална
управа уложила додатних 700.000 КМ за
изградњу примаране канализационе мреже. Он је појаснио да су изградњом пречистача створени услови за даљу
изградњу канализације у Агроиндустријској зони и мјесној заједници Нова Топола.
Начелник општине је рекао да се побољшањем инфраструктурне опремљености Агроиндустријске зоне у Новој
Тополи желе привући нови инвеститори
и отворити нова радна мјеста. Аџић је
истакао да је већ значајан број инвеститора препознао инвестиционе предности
Агроиндустријске зоне Нова Топола те да
су у зони у току радови на изградњи производног погона од 11.000 метара квадратних италијанске фирме „Calzedonia“ и
изградњи тржног центра од 8.000 квадратних метара домаћег инвеститора
фирме „Марковић инвест“ што ће, како
каже, отворити нова радна мјеста за
преко 500 радника. Он је изразио увјерење да је локална управа оправдала
повјерење USAID-a и да ће и у наредном
периоду подржавати изградњу инфраструктуре у општини.
Директор мисије USAID-а у БиХ Питер
Дафи, рекао је да USAID подржава локалне заједнице с циљем повећања извоза, организовањем семинара и
улагањем у изградњу инфрастуктуре.
Дафи се осврнуо и на саму позицију
Градишке истичући да Градишка има
шансу да се развија и повећа извоз јер је
на граници са ЕУ.
Дафи је навео да је USAID имао добру
сарадњу са начелником Аџићем и локал-

ном управом, са циљем повећања капацитета Агроиндустријске зоне у Новој Тополи у којој ће у будућности бити
отворено доста нових фирми и радних
мјеста.
USAID-ov пројект RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation), који имплементира Catholic Relief
Services (CRS), подржава јединице локалне

самоуправе да унапређењем свог дјеловања и јачањем одговорности побољшају
економски развој и квалитет живота грађана. Тренутно пројекат RAST дјелује у
преко 20 јединица локалне самоуправе у
БиХ, радећи на обнови инфраструкуре и
подршци у процесу BFC (Business Friendly
Certification) стандардизације јединица
локалне самоуправе.

„Изградња пречистача отпадних вода у Агроиндустријској зони Нова Топола један
је од пројеката њеног инфраструктурног опремања које је главни предуслов за интересовање инвеститора и отварање нових радних мјеста“, рекао је начелник Аџић
и додао да се у овој зони изводе и структурни радови на изградњи оборинске канализације те да је за исте обезбјеђена донација УНДП-а у вриједности од 800.000 КМ.
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ГЛАВНИ СТРАТЕШКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
Oдборници Скупштине општине Градишка 27. децембра 2019. године усвојили су Стратегију развоја
општине Градишка за период од 2019. до 2027. године, која представља главни стратешко-плански
документ општине Градишка.

Израда Стратегије реализована је у оквиру
Пројекта локалног интегрисаног развоја (ЛИР),
који представља заједничку иницијативу
Европске уније и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (UNDP BiH), а рађена је по
МиПРО метологији, коју препоручује Влада
Републике Српске и Савез општина и градова
Републике Српске.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић,
рекао је да ће примјеном овог документа,
Градишка за 9 година, поред тога што је географски близу, бити економски, образовно и
еколошки ближа Европској унији него што је то
данас.
„Од укупно планираних средстава, за
укупан период важења Стратегије, предвиђено
је 65 милиона КМ за потребе финансирања
друштвеног развоја, 39 милона КМ за економски развој и 49 милиона КМ за заштиту
животне средине. Значајан број пројеката

производи ефекте на два или чак сва три
сектора те је због тога немогуће повући прецизну међусекторску границу“, рекао је
Начелник општине.
Први човјек општине је истакао да је
могућност практичне примјене Стратегије
осигурана успјешним постизањем равнотеже
између идентификованих потреба, с једне, и
финансијских, организационих и кадровских
могућности, с друге стране.
Координатор Радног тима за израду
Стратегије и шеф Одсјека за привреду и предузетништво у Општини Градишка Данило
Шобот, рекао је да су водећи принципи на
којима је заснован овај документ одрживост и
социјална укљученост. Према његовим ријечима овакво планирање подразумијева посебну осјетљивост за потребе и интересе
социјално осјетиљивих група, док принцип
одрживости подразумијева интегрисаност и

позитивну међусобну повезаност и условљеност најважнијих економских, друштвених
и еколошких аспеката.
Шобот је нагласио да су у току израде овог
документа посебни акценти стављени на
укљученост свих интересних група те да се
посебно водило рачуна о реалности, рационалности и спроводивости документа.
Израда Стратегије обухватала је неколико
веома захтјевних фаза међу којима су, између
осталог, израда стратешке платформе, секторско планирање те провођење опсежне јавне
расправе.
У изради Стратегије учествовали су: Радни
тим за израду Стратегије, Агенција за развој
предузећа „ЕДА“ из Бања Луке и Партнерска
група за развој Градишке, у коју су укључени
представници различитих друштвених актера,
као што су привредници, јавне институције и
невладине организације.

ПОДРШКА ЈАЧАЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ
УВОЂЕЊЕ Е-ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Општина Градишка као учесница LIFE Пројекта је заједно са градом
Бања Лука пилот општина за увођење електронских дозвола у области
урбанизма и грађења. Почетак поступка издавања е-грађевинске дозволе
планиран је за другу половину текуће 2019. године.
Општи циљ Пројекта побољшања пословног окружења на локалном
нивоу-LIFE је подршка локалним властима у јачању конкурентности и
повећању раста приватног сектора путем: смањења регулаторног
оптерећења на локалном нивоу, затварања регулаторног јаза,
унапређења транспарентности пружања регулаторних услуга и повећања
улагања стварањем, олакшавањем и задржавањем инвеститора у земљи.
Једна од компонената поменутог пројекта је имплементација
Софтвера Е-грађевинске дозволе у грађевинарству у Републици Српској.
Начелник Одјељења за просторно планирање и грађење Саша
Суботић, истакао је да ће се кроз имплементацију Софтвера за Еграђевинску дозволу омогућити сарадња свих институција, јавних
предузећа и осталих републичких органа који учествују у процесу
издавања локацијских услова, употребних и грађевинских дозвола и

смањити број интеракција са подносиоцима захтјева.
Суботић је подсјетио да је Општина Градишка у склопу пројекта LIFE,
већ уложила одређене напоре у поједностављивање тог процеса,
потписивањем споразума са комуналним предузећима те на тај начин
омогућила издавање свих неопходних сагласности на једном мјесту, у
посебној канцеларији, у шалтер сали Општинске управе. „У јулу 2017.
године Општинска управа Градишке потписала је споразум са осам
инфраструктурних предузећа и Републичком управом за геодетске и
имовинско правне послове за издавање потребних сагласности за
локацијске услове, грађевинске и употребне дозволе на једном мјесту, у
шалтер сали Општинске управе“, рекао је Суботић.
У циљу реализације пројекта увођења Е-грађевинске дозволе
одржане су двије радионице, на којима су поред представника Свјетске
банке, као носиоца пројекта, учествовали Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију РС, представници града Бањалука
и Општине Градишка. На радионицама су усаглашене процедуре,
неопходне за приступање набавци Софтвера за E-грађевинску дозволу.
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НАСТАВЉЕНА ИНФРАСТРУКТУРНА
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
У руралним подручјима општине Градишка у току 2018. изграђено је око 28
километара путева. У посљедњем кварталу године начелник општине Градишка
Зоран Аџић у употребу је пустио бројне
саобраћајнице које повезују сусједна села
и којима пролазе школски аутобуси.
У мјесној заједници Горњи Подградци,
засеоку Бараји пуштена је у употребу
реконструисана дионица пута у дужини од
500 метара, за шта је издвојено 45.000 КМ.
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић је том приликом изјавио да локална
управа чини све да се људима на селу
омогуће услови да остану да живе на селу
и наставе са пољопривредном производњом. Осим стварања инфраструктуре циљ је пронаћи партнера који би
инвестирао у производни капацитет који
би се бавио откупом пољопривредних
производа.
Предсједник Мјесне заједнице Горњи
Подградци Звјездан Панић рекао је да је
пут кроз Бараје од великог значаја за
мјештане јер је већи број њих запослен у
„Нова Дипо“, а око петанесторо дјеце
путује у Основну школу „Младен Стојановић“ у Горњим Подградцима.
У Горњим Подградцима асфалтиране
су и улице Козарских бригада и Пољанска
у чију изградњу је уложено 85.000 КМ.
Улица Козарских бригада дужине 420
метара потпуно је рекоснтруисана, јер је
постојећи пут био у јако лошем стању, а у
Пољанској улици је изграђено још 420
метара асфалта.
Мјештанин Горњих Подградаца Раде
Зрнић рекао је да је улица Козарских
бригада, прије реконструкције, била готово непроходна и да нови асфалтни пут
значи много за све становнике ове улице.
У мјесту Шмитрани, у МЗ Грбавци,
асфалтиран је пут дужине један километар
у чију изградњу је уложено 90.000 КМ.
Предсједник Мјесне заједнице Грбавци Ненад Шмитран изразио је задовољство због изградње пута наводећи да
је у току 2018. године у Грбавцима санирано клизиште, пет километара постојећег
асфалтног пута, уређени одводни канали
крај путева и постављени бетонски пропусти.
У Мјесној заједници Бистрица пуштен
је у употребу новоасфалтирани пут дужине 1200 метара који спаја засеоке Доња
Бистрица и Јелићи.
У изградњу овог пута општина Градишка је уложила око 100.000 КМ, а пут је

веома значајан за мјештане јер их повезује
са магистралним путем Градишка –
Козарска Дубица.
У Горњим Вилусима, засеоку Ђукићи, у
употребу је пуштена новоизграђена дионица пута у дужини од 600 метара чија је
изградња коштала око 50 000 КМ.
Ова путна комуникација је битна
пошто повезује села, а саобраћајницом
пролази и школски аутобус.
У Мјесној заједници Мачковац асфалтиран је пут дужине 750 метара за чију
изградњу је издвојено 75.000 КМ у оквиру
пројекта руралног развоја читавог подручја општине Градишка. Овим путем
мјештани Мачковца кроз Бок Јанковац
најбрже долазе до града.
Мјештанка Мачковца Драгица Гавриловић рекла је да у селу живи 42 године.
Она је истакла да је Мачковац лијепо село
надомак града и да им новоасфалтирани
пут много значи јер у селу живе млади
људи. Она је нагласила да је пут важан за
превоз ученика до школе јер су превозници раније одустајали од ангажмана
упаво због лоше путне комуникације.
У Мјесној заједници Козинци у дужини
од 1.100 метара према насељу Гостиња
асфалтирана је нова путна комуникација у
чију изградњу је уложено око 90.000 КМ.

Овај пут је раније био асфалтиран, али је
био у веома рушевном стању те је извршена његова потпуна реконструкција.
Предсједник Мјесне заједнице Козинци Игор Павић рекао је да је на овој
дионици пут био у тако лошем стању да су
превозници неколико пута обустављали
саобраћање школских аутобуса.
У Мјесној заједници Брезик Ламинци у
употребу је пуштена новоасфалтирана
дионица пута дужине 925 метара, у чију
изградњу је уложено око 80.000 КМ.
Начелник Аџић је рекао да је ово наставак раније асфалтираног пута према
насељу у коме живи доста домаћинстава,
те да је циљ да се побољша инфрастуктура
у овој мјесној заједници.
Предсједница Мјесне заједнице Брезик Ламинци Тања Томић Јокић истакла је
да изградња пута много значи мјештанима
који су се претежно доселили у ово насеље
1995. године. Она је навела да су на овом
простору некада биле само њиве, а сада је
то уређено насеље које броји око 70
домаћинстава.
Мјештанин Брезик Ламинаца Драган
Радиша рекао је да су он и његове комшије
задовољни што им је изграђен пут, те
захавалио начелнику општине и осталим
људима који су помогли да се пут изгради.
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У НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН "ЈЕЛШИНГРАДА"
УЛОЖЕНО 10 МИЛИОНА КМ

У Градишци је 29. септембра 2018.
године отворен нови производни погон
фабрике "ПМП Јелшинград-фабрика машина" у који је уложено 10 милиона КМ.
Тадашњи предсједник Републике Српске Милорад Додик, који је присуствовао
свечаности отварања, истакао је значај
овог предузећа за Градишку јер ће омогућити отварање стотину нових радних
мјеста.
Додик је захвалио италијанским власницима који отварањем новог погона
улажу у Републику Српску.
Власник предузећа Луиђи Поцо навео
је да ова компанија има фабрике у цијелом свијету, да производе редукторе за
разне машине, а да једино у фабрици у
Градишци производе заварене челичне
конструкције. Он је навео да је током
приватизације 2006. године у "ПМП Јелшинград" у Градишци уложено 10 мили-

она КМ, колико је уложено и у нови производни погон.
Поцо је нагласио да је била добра одлука
улагати у Градишци, јер постоје добри
радници и агилна локална управа, нижи
порези и цијена енергије. Он је истакао да
имају много купаца који траже производе
из Градишке и да је отварање новог погона
значајно јер ће омогућити да се у наредне
три године удвостручи годишња прои-

зводња, која износи 20 милиона КМ.
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић навео је да је компанија "ПМП" 2006.
године приватизовала фирму "Јелшинград", која је тада била у стечају и имала
50 радника, подигла производњу и запослила 200 радника. Аџић је нагласио да
је изградња новог производног погона
предузећа "ПМП Јелшинград" била могућа јер су сарађивале двије озбиљне
стране, озбиљан инвеститор компанија
"ПМП" и одговорна локална управа у Градишци.
"Успјели смо да у року од четири дана
издамо локацијске услове, а у року од пет
дана и грађевинску дозволу за изградњу
производне хале. Представници италијанске компаније нису могли да вјерују да је
то могуће направити у Градишци и Републици Српској", истакао је Аџић.
Фирма "ПМП Јелшинград-фабрика машина" изградњом новом производног
погона створила је услове за запошљавање
још 100 радника, а постоји пројекат за
иградњу још једне производне хале гдје би
било запослено додатних 100 радника.
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АЏИЋ И ФРОЛОВ РАЗГОВАРАЛИ
О УНАПРЕЂЕЊУ САРАДЊЕ
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић, поводом одржавања манифестације
"Дан руске културе и умјетности" у Градишци, организовао је пријем за замјеника амбасадора Руске Федерације у БиХ Петра
Фролова.
Начелник Аџић је изразио задовољство
што је Градишка први пут угостила представника руске Амбасаде, наводећи да је са
Фроловим разговарао о унапређењу културне, привредне и других облика сарадње
општине Градишке и Русије.
"Желимо да добре односе руководства
Руске Федерације, на челу са предсједником
Владимиром Путином и руководства Српске
искористи и Градишка те да осим културне и
друштвене сарадње нађемо и заједнички
интерес у привредној сарадњи", рекао је
Аџић наводећи да неколико фирми из Градишке већ има пословне контакте са привредним партнерима из Русије. Начелник
општине Градишка је нагласио да постоји
интересовање да се та сарадња унаприједи
и покушају обезбиједити услови да руске
компаније инвестирају на подручју општине
Градишка, посебно у отварање производног
погона за откуп и прераду пољопривредних
производа.
Фролов је изразио наду да је "Дан руске
културе и умјетности" у Градишци само први

корак успјешне сарадње, те захвалио Аџићу
што је помогао да се организује ова манифестације и грађанима омогући да боље
упознају руску културу и умјетност.
У оквиру "Дана руске културе и умјетности" у градишкој Гимназији отворена је изложба фотографија “Русија у објективу" коју је
приредило Руско географско друштво. Манифестацији су присуствовали начелник општине Градишка Зоран Аџић и аташе за
културу Амбасаде Русје у БиХ Лилија Сабирова.
Сабирова је захвалила што је “Дан руске
културе и умјетности" организован у оквиру

програма манифестација “Градишкa јесен”
којом се обиљежава слава општине Градишка. Она је истакла је да су овакве манифестације веома важне за односе руског и
српског народа.
У Културном центру организован је културно-умјетнички програм и приказан документарни филм "Руски официр са Козаре"
аутора Милана Пилиповића. Грађани Градишке су имали прилику у Културном центру и Гимназији погледати шест руских
играних филмова чија је тема била углавном
историја Русије.

ГРАДИШКУ ОЧЕКУЈУ ЗНАЧАЈНИ ПРОЈЕКТИ
У КОМУНАЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ

Начелник општине Градишка Зоран Аџић, пројект менаџер Њемачке развојне банке /КfW/ Штефан Рабе и директор комуналног предузећа “Водовод” Градишка Сандро Зеничанин разговарали су о
проширењу примарног канализационог колектора, реконструкцији
постојећег, изградњи главног градског пречистача као и доградњи 30
километара секундарне канализационе мреже.
Начелник општине Градишка, Зоран Аџић рекао је да је Градишка
прва општина у Републици Српској која је добила значајна грант средства и додао да су потписали записнике који ће се наћи пред владама
Њемачке и Швајцарске које би у 2019. години требале потписати инвестиционе уговоре. Он је истакао да вриједност инвестиције, која би
требало да се реализује у наредне четири године, износи 24 милиона
евра. “Вриједност прве фазе је 14 милиона, а друге 10 милиона евра.
Ријеч је грант средствима од стране влада Њемачке и Швајцарске
којима ће се општини Градишка омогућити да направи системско

рјешење које ће бити одрживо и предато на употребу Комуналном предузећу “Водовод”, рекао је Аџић.Он је додао да је општина Градишка у
реализацији МЕГ пројекта препозната као општина са великим активизмом која се са 17 мјеста, од 18 општина у БиХ, помјерила на треће.
Пројект менаџер Њемачке развојне банке Штефан Рабе рекао је да
Влада Њемачке путем Њемачке развојне банке тренутно има на располагању 10,2 милиона евра за помоћ Градишци за пројекат одводње
отпадних вода и на основу потписаног споразума направићемо извјештај према Влади Њемачке како би добили сагласност за ова средства”
рекао је Рабе.
Директор комуналног предузећа “Водовод” Градишка, Сандро Зеничанин рекао је да овим пројектом почиње циклус великих инвестиција када је у питању комунална инфраструктура општине Градишка.
Он је истакао да “Водовод” упоредо са пројектима које имплементира
уз помоћ Њемачке развојне банке ради и на инфраструктури у сектору
водоснадбјевања.

Поводом пројекта рекоснтрукције и доградње примарног канализационог колектора, изградње главног пречистача и секундарне канализационе мреже, у циљу еколошке заштите
водоизворишта у Жеравици, општину Градишка посјетио је и
замјеник директорице за сарадњу швајцарске Амбасаде у БиХ Патрик Егли.
“Програм који овдје припремамо је дио једног ширег портфолија који Швајцарска имплементира у БиХ. Наш главни циљ и мисја
у БиХ је да људи искористе могућности које стоје пред њима, а у средишту тога су општине. Има још посла да се ради али сретни смо да
можеме да поставимо пут према том циљу”, рекао јеЕгли.
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“ГРАДСКА ЧИСТОЋА”: МИЛИОН
МАРАКА ЗА НОВУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
Комунално предузеће „Градска чистоћа“ током 2018. године набавило је нова
средства за рад, возила и механизација у
вриједности од милион КМ.
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић истакао је током посјете Комуналном
предузећу "Градска чистоћа" да је циљ
локалне управе и овог предузећа подизање квалитета и проширење обима комуналних услуга, због чега су и набављена
нова средства за рад.
Комунално предузеће "Градска чис-

тоћа" форимирало је радну групу која
уређује макадамске путеве који су уређени у 42 мјесне заједнице на подручју
општине Градишка, а набављена је машина грејдер (машина за равнање пољских путева) и камион кипер.
"Набављен је вишенамјенски трактор са мулучером који ради на уређењу путног појаса, нова приколица за
одвоз смећа на депонију у Рамиће и низ
других возила и механизације што ће
унаприједити
квалитет
услуга

"Градска чистоћа" прогласила је побједника акције "Најљепше уређено двориште
2018.", а награду и признање за најуређеније двориште добила је Савка Тодоровић из
Ламинаца.

комуналног предузећа", навео је Аџић.
Директор предузећа "Градска чистоћа" Жељко Билбија рекао је да је
прије годину и по дана просјечна
старост возног парка овог предузећа
била 20 година, те да је било неопходно
набавити нова возила и опрему, јер је
повећана количина одвоза комуналног
отпада и проширена дјелатност предузећа.
"Набавили смо возила која можемо
користити током читаве године, на која
можемо поставити прикључке за
уређење зелених површина, а зими
могу да служе за чишћење снијега и
посипање улица сољу", рекао је Билбија.
Он је навео да су возила, механизација
и опрема набављени средствима општине
и предузећа, дијелом из кредита, а за
набавку рециклажног дворишта Фонд за
заштиту животне средине Републике Српске донирао је 60.000 КМ.
"Депоновање комуналног отпада у
будућности ће бити све скупље и морамо
рециклажом да смањимо количину отпада. Припремамо и пројекат изградње компостане, гдје бисмо годишње збринули
око 3.000 тона биљног отпада, а компост
користили за одржавање паркова и
цвијетњака", истакао је Билбија.
Он је додао да су набављења два електротрицикла која ће убрзати и олакшати
посао чистачима улица, као и мултифункционалана машина за кошење паркова
и чишћење снијега на тротоарима.
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ГРАДЕ СЕ ДЈЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

У Градском парку у Градишци отворено је новоизграђено дјечије игралиште
вриједности око 15.000 КМ, за чију је
изградњу средства донирало предузеће
“Рапић д.о.о.”.
Директор предузећа “Рапић д.о.о.”
Војислав Рапић рекао је да се ово предузеће радо одазвало позиву за изградњу
дјечијег игралишта. Он је нагласио да и
други привредници требају подржати
овакве и сличне акције.
У парку код Аутобуске станице у
Градишци отворено је новоизграђено
дјечије игралиште вриједности око 6.000
КМ, за чију је изградњу средства донирало предузеће “Лион д.о.о.”.
Менаџер предузећа “Лион д.о.о.”
Виктор Вукотић поздравио је ову идеју и
позвао све привредне субјекте да се
укључе и буду дио пројекта изградње
дјечијих игралишта како би се створило
што више садржаја за дјецу и одрасле.
Нова дјечија игралишта изграђена су
и у мјесним заједницама Брестовчина и
Сењак. Дејчије игралиште у Брестовчини
донирало је Комунално предузеће “Градска чистоћа” Градишка. Директор
“Градске чистоће” Жељко Билбија рекао
је да је вриједност игралишта 6.000 КМ и
да се нада да ће 2019. године у овом
насељу бити много више дјеце и да ће
бити потребе да се игралиште проширује
новим садржајима.
Предсједник Мјесне заједице Бресто-

вчина Љубиша Бенцуз рекао је да
игралиште много значи дјеци, али и
њиховим родитељима, наводећи да у
овом насељу има око 700 домаћинстава
Игралиште у мјесној заједници Сењак,
у насељу Крошња, донација је грађевинске фирме “Артинг инвест”. Становник насеља “Крошња” Александар
Бакић рекао је да им изградња игралишта
много значи јер у насељу има доста
младих брачних парова са малом дјецом.
Отворено је и новоизграђено дјечије
игралиште у Бок Јанковцу. Начелник Аџић
је навео да је вриједност игралишта око
6.000 КМ и да је игралиште донација
фирме “Тикт мануфактура“ која је и
раније показала своју друштвену
одговорност донацијом ЦНЦ машине
Техничкој школи Градишка.
Директор фирме „Тикт мануфактура“

Крешимир Бодрожић рекао је да је ова
фирма дио заједнице којој су жељели
узвратити изградњом игралишта.
“Дјеца која се данас играју на овом
игралишту сутра ће можда бити наши
радници, а сигурно је да неки од
родитеља већ раде у Тикту”, рекао је
Бодрожић. Он је похвалио идеју локалне
управе и додао да Тикт увијек покушава
учествовати у друштвено одговорном
раду.
Код Дома културе у Горњим Подградцима отворено је новоизграђено
игралиште вриједности око 7.000 КМ, а
средства за изградњу донирало је
предузеће "Нова дипо" Горњи Подградци.
Овим игралиштем употпуњен је амбијент
у дворишту Дома културе који је раније
обновљен средствима УНДП-а и општине
Градишка.
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“ГРАДИШКА ЈЕСЕН 2018.”

ОПШТИНА ГРАДИШКА ПРОСЛАВИЛА
КРСНУ СЛАВУ - МАЛУ ГОСПОЈИНУ
Општина Градишка прославила је 21.
септембра крсну славу Рођење Пресвете
Богородице - Малу Госпојину.
Начелник општине Зоран Аџић честитао је славу свим грађанима православне
вјероисповијести, поручивши да је Градишка отворена средина за припаднике
свих других народа и људе добре воље који
желе да допринесу њеном развоју.
Начелник Аџић је, у обраћању бројним
званицама на славском ручку, рекао да локална управа улагањима у инфраструктуру
и унапређење пословног окружења жели
да покрене нови циклус инвестирања у
привреди и унаприједи услове за живот.
Обиљежавању славе општине Градишка присуствовали су предстваници дипломатског кора, институција Републике
Српске и БиХ, те представници политичког,
друштвеног и привредног живота општине
Градишка.
Обиљежавање крсне славе почело је
служењем Свете литургије у храму Покрова
Пресвете Богородице, након чега су свештеници, представници локалне власти и
грађани прошетали у литији кроз центар
града.
Поводом обиљежавања славе општине,
током септембра су у оквиру програма
"Градишка јесен" одржане бројне културне,
спортске и друге манифестације.
ОДРЖАНИ “ДАНИ СТАРИХ
ЗАНАТА, ВИТЕШТВА И ТРАДИЦИЈЕ”
Приказом старих заната на платоу испред Културног центра у Градишци отворена је манифестација "Дани старих заната,
витештва и традиције".
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић рекао је да су нове технологије
засјениле занатлије, али да још има производа које савремене машине не могу да направе.
“Задовољство је видјети како су занатлије накада радиле. Морамо да подржимо
ову манифестацију и чувамо сјећање на
своју историју и традицију”, рекао је Аџић.
Директор Културног центра Градишка
Жељко Благојевић рекао да су посјетиоци
могли да виде услуге које пружају ковачи,
казанџије, чамџије, трнкари, обућари, опанчари, ременари, плетари, посластичари, а
чланице удружења жена представиле су
своје ручне радове и тради- ционалну
храну са нашег подручја.
У оквиру "Дана старих заната, витештва
и традиције" у градском парку је организовано "Витешко село" и радионице које су
окупиле око 400 дјеце.
Директор Завичајног музеја Бојан
Вујиновић рекао је да су у "Витешком селу"

витезови из реда "Чувари копља Светог
Георгија" и "Козарачки витезови" приказали борбе витезова и остале витешке
вјештине, док је у Завичајном музеју организована изложба оригиналних ношњи из
серије "Немањићи - рађање краљевине".
У оквиру "Дана старих заната, витештва
и традиције" у Културном центру је представљена књига "Стари занати у Републици
Српској" аутора Владимира Ђукановића,
вишег кустоса Музеја Српске.
Манифестацију "Дани старих заната, витештва и традиције" организовали су Културни центар и Завичајни музеј у оквиру
програма "Градишке јесени 2018", а покровитељи су били Министарство просвјете и
културе Српске и општина Градишка.

У ГРАДИШЦИ ОДРЖАН
16. ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА
Наступима седам етно-пјевачких група
из Републике Српске, Србије и Хрватске на
љетној позорници Културног центра у Градишци почео је петодневни 16. Фестивал
фолклора у организацији Културно-умјетничког друштва "Коловит".
Предсједник КУД-а "Коловит" Мирко
Борјановић рекао је да је на фестивалу одржано и вече фолклора на којој су наступила
културно-умјетничка друштава "Вук Караџић" из Темерина, "Тканица" из Окучана,
"Башчаршија" из Сарајева, "Коловит", те
пјевачке групе "Култ" из Краљева и "Дуње"
из Сарајева.
Концерту друге фестивалске вечери
претходио је дефиле учесника кроз центар
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Градишке, а у оквиру 16. Фестивала фолклора, код старог ораха у дворишту Основне школе "Петар Кочић" у Новој Тополи
одржана је манифестација под називом
"Под орасом коло воде виле". Том приликом организована је ревија народних
ношњи и представљена књига "Народне
ношње у Лијевчу пољу", аутора Дарија Дринића.

ђени најбољи радови ученика основних
школа који су учествовали на истоименом
литерарном конкурсу.
Прво мјесто припало је Зорани Малешевић из Основне школе “Свети Сава” Дуб-

раве, друго Милици Ђаковић из Основне
школе “Петар Кочић” из Нове Тополе док је
трећенаграђена Милана Ђенадија из Основне школе “Данило Борковић” Градишка.
Предсједник жирија, професорица Бранислава Цвијић рекла је да су на конкурсу
учествовале четири градишке основне
школе и да су се из мноштву радова одмах
извојила три “књижевна бисера”. Она је додала да је тема била слободна и да је циљ
конкурса његовање језичке културе и писања у кочићевом духу.
Начелник одјељења за друштвене
дјелатности општине Градишка Давор Глишић, који је отворио манифестацију, рекао
је да се она одржава у оквиру “Градишке
јесени 2018” са циљем да се сачува од заборава дјело и лик Петра Кочића као и да
се на млађе генерације преносе традиција
и култура.
Манифестацију су организовали Општина Градишка, Мјесна заједница Романовци, Романовачко-машићка српска
православна црквена општина и Основна
школа ’’Петар Кочић’’ Нова Топола. У културно-умјетничком програму наступили су
чланови Културно-умјетничког друштва
’’Петар Кочић’’ из Нове Тополе и ученици
ОШ “Петар Кочић”.

НА МАНИФЕСТАЦИЈИ "ИДЕШ ЛИ,
РОДЕ" УЧЕНИЦИМА НАЈБОЉИХ
ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА УРУЧЕНЕ
"КОЧИЋЕВЕ ТКАНИЦЕ"
Поводом дана вјенчања Милке и Петра
Кочића у Романовцима је одржана традиционална културна манифестација ’’Идеш
ли,роде’’ на којој су проглашени и награ-

У ГОРЊИМ ПОДГРАДЦИМА ОДРЖАНИ 13. ДАНИ ВОЋА "ПОТКОЗАРЈЕ 2018."

У Горњим Подградцима одржана je манифестација 13. Дани воћа "Поткозарје" на којој
је воће изложило више од 100 воћара са подручја Градишке и сусједних општина.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић
рекао је да је Градишка лидер у производњи
воћа на подручју Републике Српске и БиХ наводећи да око 400 воћара са подручја општине
годишње произведе око 4.700 вагона јабуке,
1.000 вагона крушке и 500 вагона шљиве.

"Највећи проблем воћара је пласман, због чега
локална управа у сарадњи са Владом Републике Српске али и институцијама на нивоу БиХ,
мора да обезбиједи тржиште за њихову производњу.
Парадокс је да су потребе за јабуком у
БиХ знатно веће од производње, а да не
можемо омогућити да наши произвођачи
пласирају воће на домаће тржиште", нагласио је Аџић.

Он је додао да локална управа ради на
томе да пронађе стратешког партнера који
би инвестирао и на подручју Градишке изградио погон за прераду воћа и поврћа.
"Спремни смо да дамо максимално повољне услове за инвестирање, јер би на тај
начин подржали двије највеће градишке
компаније, равничарско Лијевче поље и
брдско-планинско Поткозарје", навео је
Аџић.
Предсједник Удружења воћара Републике Српске Драгоја Дојчиновић рекао је
да су овакве изложбе воћа веома значајне,
јер упознају потрошаче о квалитету воћа
које се производи на овим просторима.
Он је навео да су воћари избрали
крушку и шљиву, чија је цијена јако ниска,
те да је ово воће било нешто лошијег квалитета у односу на јабуку која је добро родила и око 80 одсто производа је прве
класе.
Манифестацију 13. Дани воћа "Поткозарје", која се одржава у оквиру програма
"Градишке јесени", организовала је МЗ
Горњи Подградци уз подршку општине
Градишка.
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ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРИЈЕМ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЦРКАВА И ВЈЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

МЕЂУРЕЛИГИЈСКИ ОДНОСИ НА
ЗАВИДНОМ НИВОУ

На пријему који је начелник општине Зоран Аџић организовао за представнике православне и римокатоличке цркве и
исламске вјерске заједнице закључено је да је Градишка мјесто
добрих међурелигијских и међунационалних односа.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић рекао је да је
сусрет прилика за размјену мишљења о сарадњи током 2018.
године и плановима за 2019. годину.
Аџић је нагласио да постоји повјерење и сарадња представника свих вјерских заједница, који дају велики допринос

да различитости буду предност у развоју Градишке.
"Локална управа жели да буде подршка свим вјерницима и
вјерским организацијама у Градишци и да помогне обнову и
очување свих вјерских објеката на подручју општине", рекао је
Аџић честитајући свим грађанима и вјерницима празнике.
Oпштина Градишка je у 2018. години издвојила знатна
средства за обнову централног православног храма Покрова
Пресвете Богородице у Градишци, те ће, као и претходних
година, подржати обнову објеката католичке цркве и исламске
заједнице.
Аргхијерејски намјесник у Градишци, протојереј ставрофор
Гојко Слијепчевић рекао је да су Срби у овој општини увијек
чували свој идентитет, али и цијенили различитости.
Он је нагласио да је православна црква увијек била спремна
да гради добре односе са другим вјерским организацијама.
Жупник католичке цркве у Градишци Томислав Топић је
рекао да је сарадња представника свих вјерских заједница у овој
општини веома добра и истакао да је локална управа пружала
подршку католичкој жупи кад год се обратила за помоћ.
Главни имам Меџлиса исламске заједнице у Градишци Зејнил
Латифовић рекао је да је сарадња са општином, православном и
католичком црквом у овој години била веома добра те додао да
у наредној години планирају опремање унутрашњости градишке
Медресе и завршетак џамије у Чатрњи.

ПРЕДСТАВЉЕН ЈУБИЛАРНИ ДВАДЕСЕТИ БРОЈ ГРАДИШКОГ ЗБОРНИКА

ОБЈАВЉЕНИ КЊИЖЕВНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ И
СЈЕЋАЊА НА ЗАСЛУЖНЕ ГРАЂАНЕ ГРАДИШКЕ
Двадесети број часописа за друштвена питања „Градишког
зборника“ и двадесет други број зборника „Истина о Србима“
представљени су у Културном центру Градишка у присуству
великог броја грађана, представника политичког, привредног,
друштвеног и културног живота наше општине.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић рекао је да је
„Градишки зборник“ један од најбитнијих друштвених догађаја
на простору општине Градишка.
„Сама чињеница да је ово двадесети број говори да је ријеч
о озбиљном дјелу и зборнику који нас подсјећа како је некада
било, како је Градишка изгледала, а с друге стране бави се тиме
да запише како је сада и оним што ће некада бити дио градишке
историје“, навео је Аџић.
Он је нагласио да паралелно имамо „Истину о Србима“,
поетско-литерарни зборник који такође дуго траје и додао да то
двоје као цјелина пуно значи за градишку културну сцену и
догађаје које ће локална управа подржавати и у наредном
периоду.
Уредник „Градишког зборника“ Бојан Вујчић рекао је да јубиларни двадесети број зборника садржи 24 рада и 4 „ин
мемориам“ рада о сјећању на наше заслужне грађане: доктора
Борислава Шокчевића, новинара Гојка Шербулу, књижевног
критичара Војислава Вујановића и учитељицу Миљу Јездић.
Вујчић је навео да „Градишки зборник“ садржи уводник
првог и главног уредника и једног од оснивача зборника
Слободана Наградића, као и радове из топонимије, из Првог
свјетског рата и друге радове аутора из Градишке, Републике
Српске и БиХ.
Предсједник Српског просвјетног и културног друштва

„Просвјета“ Градишка Радана Вила Станишљевић рекла је да је
на поетски конкурс „Истина о Србима“ ове године пристигао
велики број радова у стиху и прози, чак и аутора из сусједних
држава, од којих су неки и награђени.
Она је нагласила да је значајно да конкурс живи своју причу
и да за све године трајања у свим радовима гдје се помињу и
страдања народа љубав преовладава и даје печат.
Прву награду за сонет „Косовски божури“ освојила је пјесникиња из Приједора, Сњежана Јокановић, док је прву награду
за прозу добио пјесник и сатиричар Миладин Берић из Бањалуке за приповјетку „Крушка“.
Награђени су изразили велико задовољство што су добили
награде. Пјесникиња Сњежана Јокановић је навела да иначе пише поезију, да је до сада објавила двије књига и да јој је ова
награда значајна иако је и раније учествовала на конкурсима и
добијала признања.
Сатиричар Миладин Берић није крио задовољство што је,
иако по вокацији пјесник, освојио награду за свој прозни рад,
приповјетку.
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ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ПОЧЕТНИЦИМА ДОНИРАНО 56.000 КМ
Представници општине Градишка и
пет одабраних корисника Програма
подстицаја економском развоју и запошљавању потписали су уговоре о
додјели донаторских средстава укупне
виједности 56.000 КМ која се додјељују у
оквиру МЕГ пројекта.
Донаторска средстава која су са по 50
одсто финасирана из Буџета општина
Градишка и МЕГ пројекта добили су
самостални предузетници који су прошле
године регистровали своју дјелатност.
Додјељене донације намијењене су за
куповину основних средстава и опреме,
у чијој набавци са 20 одсто вриједности
учествују одабрани корисници.
Предузетник Иван Иваштанин из
Градишке, који се бави ЦНЦ обрадом
метала, каже да тренутно има једног
запосленог радника, а да ће уз помоћ
донације набавити опрему вриједну око
13.000 КМ која ће му омогућити да
повећа продуктивност и обим производње те да у наредном периоду запосли још радника.
Предузетник Драган Ђукановић из
Трошеље који се бави узгојом рибе рекао
је да ће уз помоћ донације набавити
опрему вриједну око 7.000 КМ, а то ће му
помоћи да повећа обим производње

рибе и побољша услове за спортскороболовни туризам на свом рибњаку.
Тадашњи начелник Службе начелника општине Градишка Драгана Илић
подсјетила је да локална управа од 2016.
године, у сарадњи са Владом Швајцарске
и УНДП-ом, реализује МЕГ пројекат те да
је Скупштина општине Градишка прошле
године усвојила Програма подстицаја
економском развоју и запошљавању.
Илићева је појаснила да прошле године,
на првом позиву за додјелу наведених
донаторских средстава, нико од прија-

вљених самосталних предузетника није
испунио своју пријаву онако како је то
тражено у јавном позиву, због чега је он и
поновљен у овој години.
„У току пријављивања на други јавни
позив укључена је и Развојна агенција
Градишка која је помогла корисницима у
поступку писања пројеката, те је, од шест
пријављених, пет корисника испунило
услове јавног позива“, нагласила је Илићева и додала да су донације додијељене
предузетницима који се баве различитим
облицима производње и прераде.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ПАКЕТИ ЗА КОРИСНИКЕ
ПРОГРАМА ЗА ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА
Предствници УНДП-а и општине Градишка потписали су
уговоре са пет изабраних корисника економске компоненте у
оквиру Програма опоравка од поплава којима су додијељени
пољопривредни пакети вриједности од по 5.000 КМ.
Програм за опоравак од поплава - стамбено збрињавање
представља наставак напора ЕУ на ублажавању посљедица
катастрофалних поплава из 2014. године.
Тадашњи начелник Службе начелника општине Градишка
Драгана Илић рекла је да је УНДП 2015. године расписао јавни
позив и да се тада општина Градишка није пријавила, али да је
позив за додјелу средстава за опоравак од поплава обновљен

прошле године те да је након пријаве локалне управе 14
корисника из Градишке уврштено у наведени програм, међу
којима је и пет корисника средстава за економско оснаживање.
Она је појаснила да ће ових пет корисника добити донације у
виду пластеника, пољопривредних прикључака и електричних
маказа за орезивање воћа, те да донација подразумијева и
стручни надзор и подршку агронома.
Пољопривредници из Новог Села Горан Јанковић и Брано
Рачић добили су пластенике. Јанковић је истакао да се
производњом поврћа бави на отвореном и да ће му пластеник
помоћи да унаприједи производњу. Рачић је рекао да се бави
пластеничком производњом расаде и да ће захваљујући
донацији моћи да удвостручи тренутну производњу.
Вриједност Програма за опоравак од поплава, који
финансира ЕУ а имплементира УНДП у БиХ у сарадњи са Владом
Републике Српске, Владом Федерације БиХ и локалним
заједницама, износи 15 милиона евра.
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ОДРЖАНА 15. СТОЧАРСКА ИЗЛОЖБА И 37.
КОЊИЧКЕ ТРКЕ
На хиподрому у Градишци
је одржана 15. Сточарска
изложба и 37. Коњичке
трке, изложба коња и
фијакера које су
организоване у оквиру
манифестације "Градишка
јесен 2018".
Начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду општине Градишка Бранко
Стојнић рекао је да је стоку изложило 40
пољопривредних произвођача те да су
посјетиоци имали прилику да виде
квалитетна грла говеда, свиња, оваца, коза,
коња и украсну живину. Према његовим
ријечима, општина Градишка заузима
високо мјесто у сточарској производњи
Републике Српске. Он је навео да међу
регистрованим пољопривредним произвођачима са подручја ове општине узгајивачи
говеда имају 4.000 музних крава и годишње
произведу више од 20 милиона литара
млијека, а утове 4.000 јунади и произведу 2,5
милиона килограма јунећег меса.
"У току године угајивачи свиња про-

изведу 50.000 товних свиња и пет милиона
килограма свињског меса, а узгајају и 7.500
расплодних крмача. Годишње се произведе
милион и по комада бројлера или три
милиона килограма пилећег меса, утови се
6.000 јагњади, док узгајивачи коза на својим
фармама имају више од 300 грла коза",
напоменуо је Стојнић.
Он је додао да је циљ Саточарске
изложбе да се покаже колико је развијена
сточарска производња и какав је њен
пасмински састав и квалитет.
Узгајивач музних крава Милорад Ђурић
из Рогоља каже да на својој фарми има 35

музних грла која дневно произведу око 500
литара млијека, те додао да се од тога може
живјети, иако је то тежак и захтјеван посао.
Ђурић је истакао да је радован излагач на
Сточарској изложби у Градишци на којој је
изложио краве сименталске расе.
Предсједник Узгајивача свиња општине
Градишке Драгиша Цвјетковић, који је
изложио приплодног нераста расе ландрас,
навео је да је генетска структура свиња на
подручју ове општине добра, али би требало
да буде још боља како би се домаћи свињари
квалитетом узгојених свиња и меса борили
на тржишту.

ОДРЖАНА 14. ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКА
МАНИФЕСТАЦИЈА "ЗДРАВОМЕД 2018"

На тродневној четрнаестој привреднотуристичкој манифестацији ‘’Здравомед 2018”
која је је одржана у октобру представило се око
20 излагача са подручја општине Градишка,
Републике Српске и Федерације БиХ.
Начелник Општине Градишка Зоран Аџић
је рекао да је “Здравомед” манифестација која
пружа подршку свима који се баве производњом здраве хране и додао да на подручју
општине Градишка има око 5.000 кошница те
да се годишње произведе око 50.000 килограма меда који би се могао извозити у

Европску унију. Он је додао да ће пчелари
имати подршку локалне управе и ресорног
Министарства како би се производња меда
дигла на виши ниво. “Требамо искористи наше
здраво окружење и природу. Уз агилност
пчелара могле би се произвести веће количине меда који би могли пласиран на
тржиште ЕУ чиме би Градишка постала
препознатљива по производњи меда,” рекао
је Аџић.
Начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду у Општини Градишка Бранко

Стојнић рекао је да је ове године локална
управа одлучила да подржи пчеларе који имају
до 50 регистрованих друштава. Он је додао да
су за подршку пчеларима да прошире своју
производњу из буџета општине издвојили 6.
000КМ.
Према ријечима пчелара ова година је
била медоносна. Пчелари из Поткозарја имали
су принос меда преко 20 килограма по
кошници. Пчелар Саша Томић из Градишке
који има око 150 друштава каже да су багрем и
аморфа добро медили док је за вријеме
цвјетања липе и кестена падала киша што је
утицало на испашу пчела.
На “Здравомеду” своје производе изложилиа је породица Андрић која се пчеларством бави више од 20 година. Зорица
Андрић рекла је да на планини Озрен имају око
300 пчелињих друштава за производњу меда и
око 500 оплодњака за производњу матица. Она
је рекла да је прољеће за пчеларе било
изузетно добро док је у мају и јуну киша
утицала на испашу. Према њеним ријечима
принос меда је био “златна средина”.
Манифестацију је организовало Удржење
пчелара „Аморфа“ из Градишке уз подршку
Туристичке организације и општине Градишка,
а посјетили су је бројни грађани као и дјеца
предшколског и школског узраста.
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OБИЉЕЖЕН ДАН ОСНИВАЊА 16. КРАЈИШКЕ
МОTОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ
Служењем парастоса за погинуле борце и
полагањем вијенаца 16. септембра је у Машићима обиљежено 27 година од оснивања 16.
крајишке моторизоване бригаде Војске Републике Српске.Начелник општине Градишка
Зоран Аџић истако је да је 16. крајишка моторизована бригаде кренула на свој ратни пут
управо са подрушја општине Градишка, из
Машића.
“Наша је обавеза да због жртве погинулих
бораца да чувамо и развијамо Републику
Српску, без које неме опстанка српског народа на овим просторима”, нагласио је Аџић.
Помоћник комаданата “Шеснаесте” и
предсједник Организационог одбора за обиљежавање дана ове бригаде Недељко Маџар
истакао је да је “Шеснаеста” била ненадмашна
у реaлизацији својих борбених задатака на
више од 20 ратишта.
“Бригада, њени преживјели и погинули
борци су исцртали границе Републике Српске.
Није лако рећи који су то најтежи периоди
рата, прва искуства ратовања у западној Славонији или на другим ратиштима. На жалост,
такви ратни путеви и велики залози за слободу и споствено огњиште увијек траже
жртве. Своје животе у темеље Републике
Српске уградило је 437 бораца “Шеснаесте, а
више од 2.000 бораца је рањено”, навео је
Маџар. Он је нагаласио да се погинули и рањени борци не смију заборавити и да је обиљежавање Дана “Шеснаесте” спријечавање
заборава и преношење искустава на младе генерације.
Одликовани борац “Шеснаесете” Раде

Мајсторовић, који је у рату био и рањен, каже
да има и ружних и лијепих успомена на ратни
пут бригаде те да му је драго што има прилику
да види своје саборце.
Предсједник Борачке организације Републике Српске Миломир Савчић истакао је да је
16. крајишка моторизована бригада била
једна од најелитнијих јединица Војске Републике Српске, са огромном ватреном моћи,
борбеним искуством, изузетно успјешним командовањем и пробраним борцима. Он је честитао Дан оснивања “Шеснаесте” бригаде
свим њеним припадницима, одао дужно поштовање свим погинулим борцима бригаде
те им захвалио на доприносу у одбрани слободе српског народа.

Припадници 16. крајишке моторизоване
бригаде кернули су 16. септембра 1991. године из Машића на свој ратни пут дуг 1.727
дана.
Бригада се борила на укупно 20 ратишта у
западној Славонији, Посавини, на коридору,
Грмечу, Озрену, Tребави и на Мањачи.
Кроз “Шеснаесту бригаду” прошло је
12.000 бораца, 437 бораца дало је животе за
Републику Српску, а око 2.000 је рањено. У
њеном саставу су била 1663 борца са подручја
Градишке.
За све учињено у Отаџбинском рату бригада је добила Орден Немањића, највише одликовање за ратне заслуге у Републици
Српској.

ОБИЉЕЖЕНО 13 ГОДИНА
ОД ТРАГИЧНОГ ПОЖАРА
У ГРАДИШКОМ ДОМУ
КУЛTУРЕ
Служењем парастоса и полагањем вијенаца на спомен-плочу код
Културног центра Градишка 16. новембра је обиљежено 13 година од
трагичне смрти три раднице предузећа "Симпо-СИК", Гордане Ждеро,
Биљане Плотан Шешум и Дијане Ећимовић, које су страдале у пожару
Дома културе "Вељко Чубриловић".Осим родбине, пријатеља и бројних
грађана, вијенац су положили начелник општине Градишка Зоран Аџић
и представници Скупштине општине и Културног центра Градишка.
Начелник Аџић је рекао да сјећање на три трагично страдале
суграђанке опомена да надлажни морају да воде рачуна о сигурности
јавних објеката и безбједности грађана како се у будућности не би
дешавале овакве трагедије. Он је додао да локална управа у сарадњи са
Ватрогасним савезом Републике Српске сваке године улаже средстава
у обнову Ватрогасне јединице у Градишци и да је у плану набавка
ватрогасних ауто љестава, чиме би градишка ватрогасци били
опремљени за гашење пожара на високим зградама.
Директор предузећа "Симпо-СИК" Јово Плотан рекао је да се у
посљедњих 13 година много тога догодило, али да сјећање на страдале
раднице овог предузећа не блиједи. Плотан каже да жали што тог

трагичног дана није био са њима, као претпостављени и њихов
заштитник, да им помогне да пронађу “прозор спаса”.
“Оне су сигурно нашле своје мјесто у рају, а у нашим срцима њима
је заувијек мјесто обезбјеђено”, нагласио је Плотан.
У некадашњем Дому културе "Вељко Чубриловић" 16. новембра
2005. године, због неисправних електроинсталација, избио је пожар у
којем су погинуле три раднице предузећа "Симпо-СИК", док се
скакањем са другог спрата од сигурне смрти спасио Живко Шукало. У
пожару у градишком Дому културе изгорио је готово цијели књижни
фонд Народне библиотеке, неколико атељеа и бројни умјетнички
експонати.
Неколико година касније на темељима изгорјелог Дома културе
изграђен је Културни центар Градишка.
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ОБИЉЕЖЕНА КРСНА СЛАВА БОРАЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ– МИТРОВДАН
Служењем свете литургије и парастоса за
погинуле борце у храму Покрова Пресвете Богородице и полагањем вијенаца на Централном спомен-обиљежју погинулим борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата у Градишци,
Борачка организација општине Градишка обиљежила је данас крсну славу - Митровдан.
Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Душко Милетић
рекао је да српски борац и када је ратовао у
рову и када није имао чиме да слави славио
славу са хљебом и сољу и да треба да слави и
у миру, када има много више и и када има
своју државу Републику Српску .
“Борачка организација Републике Српске
након обиљежавања славе се враћа својим
свакодневним активностима на побољшању
статуса борачке популације, што је и основни
задатак Борачке организације”, рекао је Милетић..
Вијенце на спомен обиљежје погинулим
борцима у Градишци положили су представници општине Градишка, Општинске борачке
организације, Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила, Градишке бригаде, 19. Србобранске
бригаде и СУБНОР-а.
ТУРЈАЧКИ БАТАЉОН ОКУПИО
СЕ ПРВИ ПУТ НАКОН РАТА
Поводом првог послијератног окупљања
цијелог „Турјачког батаљона“, Трећег батаљона лаке пјешадијске бригаде Градишка,
вијенце су на Централном спомен-обиљежју
положили представници „Турјачког батаљона“, Општине Градишка и породице погинулих бораца.
Ратни командант „Турјачког батаљона“
Драгутин Ђурђевић навео је да је батаљон
бројио преко 400 бораца те да су 24 борца изгубила живот током ратних дејстава.
„Ми смо оформљени као Трећи батаљон
Пете козарске бригаде која је имала сједиште
у Приједору. Трећи батаљон је функционисао
све до 1993. године када је прешао у лаку
пјешадијску бригаду. У оквиру те бригаде
одмах смо имали прелазак у Славонију, 21.
септембра 1991, и били смо друга или трећа
јединица која је прешла“, присјетио се Ђурђевић и додао да је „Турјачки батаљон“ био
задња јединица која се 3. јуна 1992. године повукла са славонског ратишта.
Послије повлачења, батаљон је ратовао на
многим ратиштима као што су босанско-бродско, дервентско, добојско, игманско и теслићко ратиште.
ПОМЕН-ПАРАСТОСИ КАО НЕЗАБОРАВ
БОРЦИМА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Поводом обиљежавања 23. годишњице
егзодуса Срба из Доњег Вакуфа – Србобрана,
код спомен-крста у МЗ Ровине служен је парастос за погинуле борце 19. Србобранске бригаде и страдале српске цивиле из Доњег
Вакуфа.

Вијенце код спомен-крста положили су
представници 19. Србобранске бригаде и општине Градишка.
Према попису становништва 1991. године
у Доњем Вакуфу је живјело око 9500 Срба, а
данас их у овој општини живи нешто више од
100. У току ратних десјтава на подручје општине Градишка доселило се преко 5000 бивших становника Доњег Вакуфа, а само у
Ровинама живи око 400 људи из овог краја.
Код спомен-комплекса у мјесној заједници
Бистрица служен је парастос и положени
вијенци на споменике погинулим борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата из ове мјесне
заједнице, те погинулим борцима Народно-ослободилачког рата и жртвама фашистичког
терора из Бистрице, Гашнице, Требовљана,
Врбашке и Орахове.
Секретар Скупштине општине Градишка
Немања Панић рекао је да споменици за 10
погинуилих бораца Одбрамбено отаџнинског
рата из Бистрице и око 3000 жртава из Другог
свјетског рата из овог краја говоре колико је
српски народ страдао у протеклим ратовима.
Служењем парастоса и полагањем
вијенаца код спомен комплекса у мјесној
заједници Крајишник одана је пошта погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
из ове мјесне заједнице.Осам бораца из
Крајишника дало је своје животе за Републику

Српску. У Горњим Подградцима је служен парастос и положени вијенци на споменике погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског и
Народноослободилачког рата и жртвама фашистичког терора из ове мјесне заједнице.
У Одбрамбено-отаџбинском рату погинуло је 16 бораца из Горњих Подградаца, а у
Другом свјетском рату погинуло је 136 бораца и више од 1100 цивила из Горњих Подградаца.
Служењем парастоса и полагањем
вијенаца на спомен-обиљежја погинулим
борцима Народно-ослободилачког рата и
жртвама фашистичког терора Другог свјетског рата и погинулим борцима Одбрамбеноотаџбинског рата, у Турјаку је обиљежен Дан
мјесне заједнице и 77 година од прве партизанске акције на подручју Градишке и ослобођења Турјака у Другом свјетском рату.
Вијенце су положили начелник општине
и предсједник Скупштине општине Градишка, Зоран Аџић и Миленко Павловић, посланик у Народној скупштини Републике
Српске Огњен Жмирић, представници СУБНОР-а, Борачке организације општине Градишка и Мјесне заједнице Турјак.
За вријеме Другог свјетског рата на простору Турјака страдало је више од 1.500 цивилних жртава и бораца, од којег броја је
било 400 страдале дјеце млађе од 14 година.
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ПРЕДСТАВЉЕНО СРПСКО-ЕНГЛЕСКО ИЗДАЊЕ „ИСТОРИЈЕ
ГРАДИШКЕ/ БОСАНСКЕ ГРАДИШКЕ И ЊЕНЕ ОКОЛИНЕ“

У Културном центру Градишка представљено je српскоенглеско издање научноистраживачког пројекта “Историја
Градишке/Босанске Градишке и њене околине”

Координатор овог пројекта Никола Крагуљ рекао је да је
идеја о стварању књиге “Историја Босанске Градишке и њене
околине” настала пред Одбрамбено-отаџбински рат али је због
новонасталих околности тек 2005. године поново покренута
иницијатива издавања књиге и тад је улога организатора
повјерена Небојши Иваштанину. Крагуљ је истакао да је главни
уредник пројекта био академик Раде Михаљчић који је до 2008.
године прикупио радове 14 аутора и у књизи понудио преглед
историје Градишке од најстаријијх времена до најновијег доба.
“Превод на енглески језик је веома битан јер историју
Градишке сад можемо представити свим странцима, да нас
упознају и виде да ми нисмо овдје од јуче него да на овим
просторима живимо вијековима. Ова књига је наша улазница у
свијет, по њој ће се препозанти наша историја и идентитет”,
рекао је Крагуљ.
Књижевник Небојша Иваштанин рекао је да српскоенглеско издање књиге “Историја Градишке/Босанске
Градишке и њене околине” чине преведени резимеи зборника
радова првог издања књиге.

„СРБИ – ИСТОРИЈА У СТРИПУ“
Дјело умјетности Слободана Борјановића

Из штампе је ове јесени изашао стрип
албум Слободана Борјановића „Србиисторија у стрипу. Борјановић је комплетан
аутор стрипа, илустратор и сценариста.

Градишке новне: Господине Борјановићу, када сте дошли на идеју да урадите
ово, заиста монументално дјело, стрип о
српској историји?
Још крајем рата, у тадашњој БиХ, идејом
ме је заинтригирао господин Борис Гргић,
један од старјешина у мом „Турјачком батаљону“ Градишке бригаде. Урадио сам
стрип о историји српског народа који је запажену промоцију имао на Првом сајму
књига у Бањој Луци 1996. године.

Градишке новине: „Срби-историја у
стрипу“ није Ваше прво,али ни последње стрип дјело које сте објавили?
Наравно, са стрипом сам почео да се
дружим крајем осамдесетих година прошлог вијека у загребачком „Вијеснику“, а
потом и у Српском културном друштву „Сава
Мркаљ“ из Топуског код Сиска. У рату, 1993.
године, објавио сам стрип „Крваво сунце
слободе“ о једној од најтежих битака за
„коридор живота“ на Кострешу код Дервенте.

Градишке новине: Послије рата наставили сте се бавити стрипом...?
Послије рата објавио сам „Бој на Косову“, а потом сам илустровао причу по роману Гојка Вујановића „Тајна велике баре“.
Мој стрип врхунац је била „Библија у стрипу“
гдје сам на званично прихватљив начин
презентовао Стари и Нови завјет.
Потом су слиједили стрипови нешто
мањег тематског значаја, да би ове јесени из
штампе изашло друго допуњено, колорисано издање „Срби-историја у стрипу“ која

је била веома запажена на овогодишњем
сајму књига у Београду. Издавачи су Арт
сцена и Атлантик ББ из Бања Луке.
Градишке новине: Уз све што сте
поменули, ви сте дугогодишњи спортски
новинар Радио Градишке. Како усклађујете рад на стрипу и професионалне
обавезе?
Радио Градишка је моја љубав и обавеза.
А за стрип ће се увијек наћи времена...

О Слободану Борјановићу:
Слободан Борјановић је рођен 31.
августа 1963. године у Брезик Ламинцима,
општина Градишка. До сада је објавио сљедеће стрипове: „Косовска битка 1389.“
(1990), „Крваво сунце слободе“ (1993), „Срби-историја у стрипу“ (1996), „Бој на Косову
1389.“ (1997), „Тајна велике баре“(серија

1998-2001), „Како су нестали диносауруси“
(1999), „Новогодишња ноћ“ (2000), „Библија
у стрипу“ (2001), „Срби-историја у стрипу“(2018).
Био је уредник стрипа и члан редакције
часописа „Дјечији свијет“(1998-2002). Спортски је новинар и публициста. Објавио је
више књига из области спорта, а аутор је и
ратног романа „У вихору“(2003). Преко десет
година Слободан Борјановић припрема и
води емисију „Радио спорт“ у програму Радио Градишке.
Књиге о спорту: „Еуро 2000“ (2000), „Од
Атине до Атине“ (2004), „Мундијал 2006.“
(2006), „Историја фудбала на Балкану“
(2009), „100 година фудбала у Новој Тополи“
(2011), „70 година ФК Козара“ (2015), „Градишки фудбал“ (2018).
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ТРЕЋИ "ЗИМСКИ ГРАД" У ГРАДИШЦИ
ОРГАНИЗОВАНИ БРОЈНИ САДРЖАЈИ У ЗИМСКОМ АMБИЈЕНТУ

Начелник општине Градишка Зоран Аџић
отворио је 15. децембра трећу по реду
манифестацију "Зимски град", у оквиру које је
до 14. јануара 2019. године на платоу испред
Културног центра организован богат културноумјетнички и забавни програм.
На свечаном отварању Аџић је рекао да су
се локална управа, Туристичка организација,
Културни центар и Завичајни музеј потрудили
да ове године програм "Зимског града" буде
разноврснији и занимљивији него претходних
година.
Он је захвалио свим спонзорима који су
подржали
манифестацију,
посебно
италијанској компанији "Калцедонија", која
путем своје пословне јединице "Ела такстил"
гради производни погон у Новој Тополи и
планира да запосли око 500 радника. Аџић је
рекао да су организацију ове манифестације
значајно помогли “пријатељ Зимског града”
компанија “М-тел” и генерални спонзор
манифестације компанија “Сладојевић”, те да
је комунално предузеће “Водовод” Градишка
на себе преузело обавезу и обезбиједило

клизалиште које су грађани могли да користе
до 21. јануара 2019. године.
Стручни сарадник у Туристичкој
организацији општине Градишка Данка
Мирјанић навела је да су сваког викенда
организовани наступи бендова.
"Осим музичког програма, уприличен је
програм за дјецу и разна такмичења у зимским
играма", додала је Мирјанићева.

„ЗИМСКА БАЈКА„ И ДРУГИ
САДРЖАЈИ У „ЗИМСКОМ ГРАДУ“
У сусрет Светом Николи Народна библиотека Градишка организовала је у„Зимском
граду“ на платоу испред Културног центра
„Вече бајке“. Директорица Народне библиотеке Сњежана Миљковић рекла је да се библиотека ове године укључила у
обиљежавање манифестације „Зимски град“ с
циљем да ђацима приближе читање и бајку,
али исто тако и да буду дио зимске чаролије и
програма који организује Општина Градишка.
Миљковићева је навела да је Народна би-

блиотека пет дана организовала дневни или
вечерњи програм за све заинтересоване
малишане као и за полазнике Јавне предшколске установе “Лепа Радић” Градишка.
Организован је и интерактивни рад са дјецом и
украшавање јелке. Осим слушања бајки и
бојења малишани су имали прилику да науче
и традиционалне игре које су им презентовали
васпитачи КУД-а„ Коловит“.
Креативна радионица ''КРОЗ ГРАДИШКУ
ИСТОРИЈУ'' одржана је за дјецу основних школа у Завичајном музеју Градишка.
Директор Завичајног музеја Бојан Вујиновић рекао је да је за најмлађе грађане
Градишке припремљена бојанка с циљем да се
дјеца упознају са нашим највриједнијим
културно – историјским и природним насљеђем.Он је истакао да се дјеца интересују како
су људи накад живјели, да ли су у Градишци
некад ходали мамути и како су се мијењали
центри моћи у Градишци.
„У доба праисторије сједиште Градишке
било је у Доњој Долини, у античком периоду
центар је био Сервицијум који се налазио на
простору данашњег градског парка, а Горњи
Подградци су били центар за вријеме средњег
вијека“, рекао је Вујиновић.
У ’’Зимском граду’’ у Градишци одржане су
„ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА“ у којима је учествовао
велики број екипа дјеце из градишких основних школа.
Данка Мирјанић из Туристичке организације Градишка рекла је да су кроз програм за
дјецу жељели да што више дјеце осјети
чаролију ’’Зимског града’’ и да искористе
клизалиште због чега су осмислили „Игре без
граница“ на леду и на полигону спретности.
Мирјанићева је навела да је одзив школа био
добар и да је у „Играма без граница“ учествовао велики број ђака.
У „Зимском граду“ у Градишци одржан је
програм „У СУСРЕТ БОЖИЋУ“.
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Народна библиотека Градишка организовала је Вече бајке под називом „У сусрет Божићу“.
Програм на отвореном у чаролији „Зимског града“ употпунио је хор Основне
музичке школе „Бранко Смиљанић“ Градишка
мини концертом новогодишњих и божићних
пјесама.
Представници плесног студија „Денс степ“
и плесног клуба „Ритам“ из Српца приредили
су плесну радионицу и вече плеса за све
присутне.

ДОДИЈЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЗА
НАЈЉЕПША ПИСМА ДЈЕДУ МРАЗУ
Ученик трећег разреда Никша Добрњац
добитник је прве награде на литерарном
конкурсу ''Пишем писмо Дједу Мразу'' који је и
ове године организовао Културни центар
Градишка. Друго мјесто освојила је Јелена
Мандић, док је трећа награда припала Стефану
Кондићу.
Никша Добрњац каже да је први пут писао
писмо Дједу Мразу и да је пожелио да му браћа
оздраве.
Другопласирана Јелена Мандић своју
новчану награду је поклонила Леону Радаку
чији је отац поклон прослиједио породици
првопласираног Никше Добрњца, који има два
болесна брата.
Осим новчаних награда за прва три мјеста,
дјеца која су написала најљепша писма Дједу
Мразу освојила су и бесплатне улазнице за
клизалиште ''Зимског града'', поклон комуналног предузећа „Водовод“ Градишка.
Дједу Мразу ове године писма је писало
више од 300 дјеце и то су била углавном хумана
писма у којима су дјеца жељела да усреће
друге, да болесни оздраве и да сиромашнима и
тужнима донесу радост. Дјед Мраз Културног
центра обишао је 20 одјељења у градским и
школама у руралном дијелу општине, као и
породице чија су дјеца болесна и за које се
прикупљају новчана средства

У ГРАДИШЦИ ПРОСЛАВЉЕНА
ДЈЕЧИЈА НОВА ГОДИНА
Велики број дјеце присуствовао је дочеку
дјечије Нове године 30. децембра испред
Културног центра Градишка. Малишани су се
забављали уз хитове Врапчића и омиљене
ликове из тренутно популарних цртића.
Честитајући Нову годину малишанима и
њиховим родитељима, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности у Општини Градишка
Давор Глишић рекао је да се у Градишци
традиционално дочекује дјечија Нова година
уз Врапчиће. Глишић је навео да је Организациони одбор „Зимског града“ кога чине
Туристичка организација, Културни центар и
Општина Градишка већи дио програма
посветио садржајима за најмлађе суграђане
који су украс нашег града и Републике Српске.
Руководилац хора „Врапчићи“ Бранислав
Ђаковић рекао је да радо долазе у Градишку
гдје имају добру сарадњу са Општином, Туристичком организацијом и Културним центром и гдје пету годину за редом одржавају
концерте за прославу дјечије Нове године.
Ђаковић је навео да ове године имају посебан

разлог за славље јер представљају нови албум
са девет нових пјесама.
Он је нагласио да су „Врапчићи“ ове године
имали 45 концерата, снимили 10 пјесама, 5
спотова и да концертом у Градишци 30.
децембра завршавају активности у 2018.
години.

КОНЦЕРТИ У „ЗИМСКОМ ГРАДУ“
Туристичка организација општине Градишка уз покровитељство Општине Градишка
организовала је концерте различитих музичких жанрова за све грађане.
У ''Зимском граду'' у Градишци одржан je
концерт Градског тамбурашког оркестра из
Бањалуке. Публици су се представили разноврсним репертоаром народне, староградске
музике, севдалинки, филмске и забавне музике. Диригент Градског тамбурашког оркестра, Златан Мирић, рекао је да оркестар
броји 30 чланова, младих музичара и солисте
Александру Радовић и Аљошу Ђурића. Он је
навео да оркестар постоји 17 година и да
тренутно раде на промоцији првог ауторског
албума који ће представити у јануару. Мирић

је нагласио да сваке године имају велику
турнеју и да су ове године били на Охриду док
сљедеће године планирају путовање у Русију.
У “Зимском граду” у Градишци одржан je
концерт бањалучке рок групе ‘’Балкан експрес’’
која обиљежава 20 година рада. Љубитељи рок
музике могли су такође да уживају у наступима
„Џинџер сајд бенда“ и „Шарлота бенда“ из
Бањалуке. Грађани Градишке Нову годину
дочекали су на платоу испред Културног центра уз Ди-џеја и“Трипл шот бенд“. Одржан је
концерт градишких тамбураша Јове Јерковића, као и концерт градишког бенда „Милер и
пријатељи“.
Дочеком православне Нове године и концертом „Фрајли“ завршени су садржаји у
„Зимском граду“ у Градишци. Бројни суграђани
су уживали у концерту „Фрајли“, а било је и
посјетилаца из других општина: Бањалуке,
Лакташа, Козарске Дубице и Српца. Срећну
православну Нову годину тачно у поноћ
грађанима је честитао начелник општине Зоран Аџић након чега је уприличен спектакуларан новогдишњи ватромет.
Медијски покровитељ „Зимског града“ био
је „Радио Градишка“.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДАРОВАО ПРВОРОЂЕНУ БЕБУ
Начелник општине Градишка Зоран Аџић
даровао Ивону Ожеговић, прворођену бебу у овој
години. Начелник је дјевојчици која је рођена 1.
јануара пожелио пуно здравља, среће и успјеха.
Овом приликом, начелник Аџић је изјавио да
ће општина Градишка наставити да подржава
наталитетну политику и да су са циљем подизања
наталитета у општини Градишка обезбиједили честитку за свако новорођено дијете као и средства
за вантјелесну оплодњу. Он је додао да општина
издваја и средстава за вишечлане породице.
“У 2018. години та средства су износила
58.000КМ, а у 2019. години Буџетом смо планирали 70.000КМ. Вољели би смо да у Градишци
буде што више беба, тако да смо повећали и честитку за новорођенчад са 100 на 150КМ,” рекао

је Аџић. Породиља Дијана Лучар захвалила се начелнику општине на посјети и даривању Ивоне
која је, како каже, треће дијете у породици. Ивона
има браћу седмогодишњег Константина и петогодишњег Гаврила. Дијана је додала да ће се

можда одлучити да роди и четврто диjете јер је,
како каже, Републици Српској потребно што
више дјеце.
У 2018. године у Градишци рођено је 283
дјеце.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОРГАНИЗОВАО ПОДЈЕЛУ НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ДОБИЛО 359 ДЈЕЦЕ
вогодишњих пакетића који су подијељени дјеци
из социјално угрожених породица те дјеци из
Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима, Удружења родитеља дјеце с аутизмом “Дуга“, Удружења родитеља са четворо
или више дјеце, Удружења глувих и наглувих,
Удружења слијепих и слабовидих и Удружења
Рома.
Он је нагласио да је циљ оваквих манифестација да се истакне значај породице и рађања,
наводећи да ће у наредној години више од трећине средстава из Програма социјалне заштите
од укупно 2.700.000 КМ бити усмјерено за дјечију
заштиту, те око 1.800.000 КМ из Фонда за дјечију
заштиту Републике Српске.
Јавна установа Центар за социјални рад Градишка организовала је подјелу новогодишњих
пакетића за дјецу из социјално угрожених породица и удружења лица са инвалидитетом.
Покровитељ манифестације, начелник општине Градишка Зоран Аџић, том приликом је
истакао да локална управа жели да уљепша празнике дјеци из социјално угрожених породица и
дјеци са потешкоћама у развоју и да искажу поштовање према родитељима и радницима Центра за социјални рад који брину о њима. Он је
истакао да су средства из Буџета намијењена
Центру за социјални рад у 2019. години увећана
за 30 одсто, у односу на прошлу годину, с циљем
да се пружи снажнија подршка корисницима
разних видова помоћи.
Директор Центра за социјални рад Градишка
Раде Цумбо рекао је да је обезбијеђено 359 но-

САДРЖАЈИ У „ЗИМСКОМ ГРАДУ“ ПОСВЕЋЕНИ
ДЈЕЦИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У “Зимском граду“ у Градишци одржан је хуманитарни дан са Дједа Мразом и дружење дјеце
са посебним потребама.
У амбијенту “Зимског града“ Културни центар је организовао додјелу пакетића, клизање на леду
и дружење са Дједа Мразом уз анимацију мађионичара за око 40 дјеце из Дневног центра.
Удружење родитеља са четворо и више дјеце из Градишке организовало је такође подјелу
новогодишњих пакетића својим члановима у Културном центру Градишка. Предсједник Удружења
Радмила Топић рекла је да су додијелили 185 пакетића за сву дјецу у Удружењу узраста до 10 година
и додала да у Удружењу имају регистрованих неколико породица које имају деветоро, десеторо и
једанаестеро дјеце.
Кошаркашки клуб “Лидер” организовао је у Културном центру у Градишци хуманитарну
приредбу “Дјеца дјеци” и подјелу новогодишњих пакетића за 85 дјеце из вишечланих и социјално
угрожених породица. Подјела пакетића је уприличена у оквиру хуманитарне акције “Дјеца дјеци”.

БОЖИЋНИ ДАРОВИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА
Општина Градишка, у сарадњи са Центром за социјални рад и друштвено одговорним компанијама, обезбиједила је 60
божићних печеница и празничних пакета за
најугроженије породице са подручја општине, које је уручула на Бадњи дан.
Начелник Зоран Аџић је рекао да је локалана управа први пут обезбиједила божићне
печенице за продице које су одабране на основу социјалне карте Центра за социјални рад
те захвалио компанијама „Лебурић“, „Сладојевић“ и „Минеа“ које су обезбиједиле пакете са хљебом, салатом, соковима, колачима,

кафом и шећером. Он је истакао да је циљ да
коплетним божићним ручком обрадују породице које су у стању социјалне потребе, да
осјете радост и топлину Божића.
Драженко Гајић, отац осморо дјеце из Романоваца, захвалио је општини Градишка на
печеници и празничном пакету који му много
значи јер су и он и супруга незапослени.
Божићну печеницу добила је и самохрана
мајка Душaнка Новковић из Градишке која је
истакла да јој божићни поклон много значи
јер је прије мјесец дана остала без посла, а
већ седам година живи сама са кћерком.
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ОРГАНОЗОВАН ПРИЈЕМ КОД НАЧЕЛНИКА ЗА РУКОМЕТАШЕ

ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „КОЗАРА“ ОСТВАРИО
ПЛАСМАН У ПРВУ ЛИГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Начелник општине Градишка Зоран Аџић на пријему за рукометаше и чланове
Управе Омладинског рукометног клуба “Козара“ Градишка, уприличеног поводом пласмана у Прву рукометну лигу Републике
Српске, изразио је задовољство чињеницом
да млади људи из Градишке, кроз своје успјехе, показују да је Градишка град дворанског спорта.
Аџић је додао да су рукометаши „Козаре“ успјех остварили играјући утакмице у
дворанама других општина и нагласио да ће
сљедећу сезону играти у Градишци, с обзиром да је потписан уговор о завршетку изградње спортске дворане.
Замјеник предсједника Управног одбора
Омладинског рукометног клуба “Козара“ Никола Степановић рекао је да клуб постоји од
2014. године и да им је ово први пласман у

Прву лигу Републике Српске.
Јесењи дио првенства градишки рукометаши завршили су на дванаестом мјесту,

тренутно одмарају, а од јануара почињу са
припремама за такмичење у прољећном
дијелу првенства које почиње у марту.

„ПАТРИЈА“
ОРГАНИЗОВАЛА
„ПОТКОЗАРСКУ
ШЕТЊУ 2018“

ТЕА ГУТИЋ – МЛАДА ПЈЕСНИКИЊА

Ученица четвртог разреда градишке Гиманазије, млада пјесникиња Теа Гутић, побједница је
петог конкурса за младе таленте „Ново име“.
Теа је почела писати поезију још у основној
школи, а захваљујући „Новом имену“ ускоро ће издати своју прву збирку пјесама под називом „Маглене вибрације“. Збирка броји 30 пјесама које су
настале у посљедње двије године.
„Маглене вибрације“ носе симболичан назив.
Према ријечима Гутићеве сваки човјек који је
свјестан својих емоција свјестан је и својих вибрација које емитује, а "маглене" представљају стање
у којем је писала пјесме. Гутићева је навела да је
њен таленат за писање препознала наставница
српског језика и књижевности Свјетлана Наерац
која води литерарну секцију у Основној школи
“Петар Кочић” у Новој Тополи, чији је Теа била
члан. Она додаје да је већ у основној школи
освајала бројне награде истичући награду за “Љу-

бавну пјесму” коју је освојила на “Данима Душка
Трифуновића” у Источним Сарајеву и која јој је
најдража, јер је прво признање за њен рад.
На литерарном такмичењу “Идеш ли роде” награђена је “Кочићевом тканицом” за освојено
прво мјесто. Ту су и трећа награда у конкуренцији
ученика основних школа Србије и Републике
Српске и прва награда у конкуренцији ученика
средњих школа Србије и Српске на традиционалном Светосавском књижевном конкурсу који организује Друштво "Свети Сава" из Београда.
Гутићева је рекла да је током одрастања
мијењала свој поглед на свијет што се одразило на
њену поезију. Она је додала да је увид у озбиљну
књижевност промјенио њену поезију која је у почетку, како и доликује ученику основне школе,
била дјечија, а да су данас њени стихови дубљи. Гутићева је додала да инспирацију за писање проналази у људима који је окружују.

Планинарско-спортско
друштво „Патрија“ из Градишке, у оквиру „Градишке јесени 2018“, организовало је
планинарску
акцију
„Поткозарска шетња 2018“.
Планинари „Патрије“ су се
у еко-центру „Жубор“, у
турјачком засеоку Борковићи,
састали са планинарским друштвима из Бањалуке, Српца и
Приједора одакле су кренули
према излетишту Суботићи на
Козари.
„Стаза је лакшег карактера
и прилагођена свим шетачима,
дуга 14 км“, рекла је секретар
планинарско-спортског
друштва „Патрија“ Драгана
Дакић. Она је подсјетила да
задњих пет година учествују у
програму „Градишке јесени“:
„Дружимо се са грађанима,
дајемо им могућност да
упознају „Патрију“, да виде да
планинарење није нешто
страно што се одвија у
иностранству.
Желимо
показати да је то нешто што је
нашим
грађанима
финансијски блиско, могуће и
оствариво јер је планинарење
најјефтинији начин путовања.“
„Поткозарску шетњу 2018“
подржала је Општина Градишка и бројни привредници, а
из „Патрије“ поручују да у
наредном периоду планирају
походе на Требевић и Волујак.
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“ГРАДИШКА У ВЕЛИКОМ РАТУ ”

Првог свјетског рата обиљежили бројни судски
процеси против грађана Градишке, међу којима
су чланови најзнаменитијих градишких породица
као што су Чубриловићи, Малићи и Суботићи.
"Вељко Чубриловић је осуђен на смрт, а
његов брат Васо спасио се само зато што је у том
моменту био малољетан и осуђен је на 16 година
робије", навео је Вујчић.
Он је истакао да су најзначајнији експонати
на изложби златни сат и табакера доктора Јове
Малића и дневник његове супруге Драгиње
Малић у којем је она описала њихово учешће у
повлачењу српског народа преко Албаније, а који
је Завичајном музеју поклонила њихова унука Невенка Јовановић. Вујчић је додао да је Вера
Вујчић, унука Вељка Чубриловића, Завичајном
музеју поклонила икону и кандило који су припадали породици Чубриловић.
Предсједник Удружења колекционара "Денариус" Градишка Ален Мешић, који је такође
један од аутора изложбе, рекао је да Удружење
располаже бројним експонатима који свједоче о
дугом периоду и могу да употпуне сваку историјску изложбу. Мешић је додао да је доста изложених еспоната, као што су војне ознаке и
медаље, управо са простора Градишке.

У Завичајном музеју Градишка представљена
је дуго припремана изложба "Градишка у Великом рату 1914-1918" поводом стотину година од
завршетка Првог свјетског рата, чији су аутори
Бојан Вујчић и Ален Мешић. Изложбу је отворио
начелник општине Градишка Зоран Аџић, а присуствовали су бројни грађани и потомци чланова
чувених градишких породица Чубриловић и
Малић.
Унука Вељка Чубриловића Вера Вујчић на-

гласила је да Градишка није заборавила своју
прошлост и да је то добар знак да ће се развијати
и у будућности. Праунук градишког трговца
Ђорђа Малића Дејан Јовановић рекао је да је велика част бити на изложби која је плод истраживања и ентузијазма младих људи и додао да су
његова мајка и тетка донирале одређене породичне ствари Завичајном музеју у Градишци, које
су дио ове изложбе. Виши кустос и историчар Завичајног музеја Бојан Вујчић рекао је да су период

ПРЕДСТАВОМ „ЉУБАВ“
ГРАД ПОЗОРИШТЕ
ОБИЉЕЖИЛО 10
ГОДИНА РАДА

„СУЗЕ КОЗАРЕ“ – КОНКУРС НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ И УДРУЖЕЊА СРПСКИХ
КЊИЖЕВНИКА СЛОВЕНИЈЕ

Представа „Љубав“ Град позоришта Градишка премијерно је изведена у Културном
центру у Градишци. У представи, коју је
режирао Златан Видовић, глуме Миљка
Брђанин, Адмир Мешић и Ђорђе Јанковић.
Глумац Адмир Мешић рекао је да је ово
најквалитетнија представа у десет година
постојања "Град позоришта" и да је публика
аплаузима показала да се мукотрпан рад
исплатио.
"На прави начин смо прославили десети
рођендан и нашој публици подарили један
одличан позоришни производ", нагласио је
Мешић.
Глумица Миљка Брђанин честитала је
десети рођендан "Град позоришту", истичући
да је велики корак за културу да се ствара још
једно позориште у Републици Српској које
може да постане и професионално.
Директор "Град позоришта" и продуцент
представе Драшко Видовић навео је да је
представа "Љубав" дванаеста професионална
представа овог позоришта, те да је прије десет
година, 22. септембра, на истој сцени одиграна
њихова прва представа "Луда лова". Видовић
је истакао да је представа "Љубав" веома
квалитетна и да се "Град позориште" може с
поносом представити публици у Републици
Српској и региону. Видовић је захвалио на
подршци Општини Градишка, Културном
центру, Министарству просвјете и културе
Републике Српске и свим донаторима.

У Народној библиотеци у Градишци одржано
је књижевно вече на којем су награђени аутори
најбољих књижевних дјела на конкурсу "Сузе Козаре" који је Удружење српских књижевника Словеније расписало у сарадњи са Народном
библиотеком Градишка.
Директор градишке библиотеке Сњежана
Миљковић рекла је да је конкурс "Сузе Козаре"
расписан у мају те да је пристигло око 70 књижевних дјела, углавном поезије, из свих крајева
Републике Српске, Словеније и других земаља.
Миљковићева је истакла да је циљ конкурса био
да књижевнике подстакну да пишу о страдању
Срба у Поткозарју, те да је веома важно што је градишка библиотека на овај начин успоставила сарадњу са српским књижевницима из Словеније.
Предсједник Удружења српских књижевника
Словеније Саша Гајић рекао је да је он родом из

Поткозарја и да су у Јасеновцу страдале његове
двије сестре. Гајић, који је и предсједник Савеза
српске дијаспоре, истакао је да српске жртве не
смију да буду заборављене те да су књижевни
конкурс "Сузе Козаре" подржали бројни српски
књижевници из Словеније који су поријеклом из
поткозарских општина, а којима су у Јасеновцу и
другим логорима страдали чланови породице.
Прву награду на конкурсу "Сузе Козаре"
добио је књижевник Милад Обреновић из Рогатице, који је истакао да сваки српски пјесник
треба да напише бар једну пјесму о страдању
Срба у Јасеновцу. Обреновић је навео да сваки
Србин у својој души осјећа трагедију свог народа
и да му није било тешко писати о страдању Срба
из Поткозараја јер је српски народ у источном
дијелу Републике Српске, такође, претрпио тешка
страдања у ратовима прошлог вијека.
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КУГЛАШИЦА МАЈА КОВАЧЕВИЋ
НАЈБОЉИ СПОРТИСТА У 2018.ГОДИНИ
На манифестацији 26. Избора најбољих
спортиста општине Градишка, најбољим спортистом општине Градишка у 2018. години проглашена је куглашица „Козaре“ Маја
Ковачевић.
Ковачевићева је већ трећу годину за
редом првакиња БиХ у појединачној конкуренцији и стандардни члан репрезентације, а
са својим тимом бори се за прво мјесто у Премијер лиги БиХ за куглашице.
Она је навела да је прошле године била
трећепласирани спортиста општине и да се
нада да је ове године својим трудом и
освајањем награда заслужила признање за
најбољег спортисту Градишке. Ковачевићева
је истакла да жели да настави да ниже успјехе
и ужива у куглању, али и да завши факултет.
Најбоља спортска екипа општине Градишка, по одлуци жирија, у овој години је Фудбалски клуб „Јединство“ из Жеравице,
другопласирани спортиста је фудбалер и капитен овог тима Огњен Шкорић, а трећепласирани спортиста Градишке је одбојкашица
„Козаре“ Мирјана Шврака.
Шкорић је рекао да је признање, које
много значи њему и екипи, показатељ да су у
овој години остварили добре резултате и подстрек у настојању да се пласирају у Прву лигу и
финале Купа Републике Српске.
Најперспективнији спортисти су млада градишка тенисерка Тениског клуба "Браћа Ковачевић" Теа Ковачевић и фубалер „Козаре“
Срђан Беук.
Најбољи спортиста у конкуренцији лица са
инвалидитетом је шахиста „Козаре“ Ђорђе Видовић.

ГРАДИШКИ КАЈАКАШИ
ПРВИ У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ
Кајакаши кајак кану клуба ‘'Сава Градишка'' освојили су убједљиво прво мјесто
на првом Отвореном првенству Републике
Српске у кајаку и кануу на мирним водама
које је одржано у Требињу. Градишки
кајакаши били су први са 333 бода, друго
мјесто је припало кајакашком клубу ''Премиум'' из Брода са 174 бода, а треће кајакашима ''Требишњице'' из Требиња са 145
бодова.
Првенство у Требињу је била регата
Међународног карактера јер су осим
екипа из Републике Српске учествовале
екипе из Федерације БиХ, Србије и Хрватске. У генералноим пласману кајакаши
кајакашког клуба ''Сава'' из Градишке
освојили су убједљиво прво мјесто, испред
кајакашког клуба ''Премиум'' Брод и
кајакашког клуба ''Таркет'' Бачка Паланка.
На такмичењу у Требињу је учествовало 29 кајакаша из Градишке.

Најбољи тренер је тренер Женског
обојкашког клуба „Козара“ Дарко Сандић, а
најбољи спортски радник је секретар Кајак
кану клуба „Сава“ Момир Брајић.
Организациони одбор 26. Избора спортисте општине Градишка додјелио је и посебно
признање за представљање Градишке у међународном параолимпијском спорту Бобани
Козић из Градишке која је, наступајући за реперезентацију Србије у паратеквандоу на Европском првенству у Бугарској, освојила
сребро, а са својим клубом „Тигар“ из Београда
златну и бронзану мeдаљу на првенству
Србије.

МЛАЂЕ
КАДЕТКИЊЕ
ЖОК
„ГРАДИШКА“
ОСВОЈИЛЕ ЗЛАТО
Одбојкашице Женског
одбојкашког клуба Градишка,
у категорији млађе кадеткиње,
освојиле су прво мјесто на 9.
Новогодишњем међународном фестивалу одбојке који је
одржан у Новом Саду. Тренер
ЖОК Градишка Златко Самелак
рекао је да су и прошле године
на овом фестивалу били
најбољи и да им је драго што
су поновили успјех и освојили
прво мјесто.
Девети
Новогодишњи
међународни фестивал одбојке у Новом Саду трајао је од 28.
до 30. децембра 2018. године.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић
рекао је да задовољство наградити најбоље
спортисте, младе људе који су уложили велики
труд да би постигли резултате на локалној, регионалној и међународној сцени и тако представили своју општину. Он је нагласио да се
локална управа труди да сваке године издвоји
већа средства за развој спорта, да су ове године повећали извајања за Мале олимпијске
игре и уз помоћ друштвено одговорних компанија иградили неколико дјечијих игралишта.
Организатор и покровитељ избора најбољих
градишких спортиста била је општина Градишка.

НИТЕН СА СВАКОГ
ТАКМИЧЕЊА ДОНОСИ
МЕДАЉЕ
На карате турниру "Бан Светсилав-Тиса
Милосављевић“ одржаном у Бањалуци, каратисти
КК ”Нитен” из Градишке освојили су 40 медаља, од
тога 14 златних, 16 сребрених и 10 бронзаних што је
у укупном пласману клубова “Нитен” довело на
убједљиво прво мјесто клубова.
Претходно су на Првенству Републике Српске
за кадете, јуниоре и млађе сениоре до 21 године,
чланови карате клуба “Нитен” освојили двије
златне, двије сребрне и једну бронзану медаљу.Том
приликом, најуспјешније су биле дјевојке. Марија
Зјајић у категорији борбе јуниорке до 59 кг окитила
се титулом првакиње Републике Српске. У
категорији кате екипно јуниорке, првакиње Српске
су Ивана Шукало, Марија Зјајић и Михаела Мандић.
Уколико каратисткиње “Нитена” освоје медаљу
на Државном, према ријечима Невене Кутић, оне
остварују право уласка у репрезентацију Српске и
учешћа на Балканском првенству.
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ХУМАНОСТ НА ДЈЕЛУ

ГРАДИШКА ЈОШ ЈЕДНОМ ПОКАЗАЛА ДА ИМА ВЕЛИКО СРЦЕ
Хуманитарним акцијама прикупљена средства за лијечење Леона Радака и Луке Миливојца
Прикупљена су значајна средства и за Леона, за чију трансплантацију највећи дио трошкова сноси Републички фонд за здравствено
осигурање Србије, који је већ уплатио трећину средстава за Леоново
лијечење.
Акцију прикупљања новчаних средстава за лијечење Луке Миливојца, покренула је Општинска организација Црвеног крста Градишка. На хуманитарни број 1458 који је био отворен од 1. до 30.
новембра, грађани су сваким позивом донирали 1КМ.

Бројне акције за Луку и Леона
“Најбољи дио живота добра човјека су она безимена,
незапамћена дјела доброте и љубави.”
Доброту и љубав, кроз борбу за оздрављење, осјетили су
једногодишњи Леон Радак и осамнаестогодишњи Лука Миливојац.
Борба за оздрављење Леона Радака који је оболио од тумора
јетре и Луке Миливојца коме је неопходна трансплантација бубрега
покренула је свјетлост у срцима бројних Градишчана. За два мјесеца
организоване су бројне хуманитарне акције које су резултирале
прикупљањем неопходних новчаних средстава за Лукино и Леоново
лијечење.
“Прву акцију за лијечење мог сина Луке покренуо је рукометни
клуб ”Калуђер” из Бања Луке, крајем октобра прошле године, а затим
су као лавина услиједиле бројне акције на подручју градишке
општине. Сви су се укључили, од најмлађих до најстаријих суграђана,
бројне спортске, културне и друге организације и удружења”,
истакао је Жарко Миливојац, Лукин отац, не скривајући радост због
успјеха акције.
“Подршка коју смо добијали свакодневно учинила је нашу борбу
лакшом”, истакао је Миливојац и додао да је Градишка још једном
показала да има велико срце. Миливојац је истакао да је Лука још у
Градишци гдје иде на редовну хемодијализу. На трансплантацију
бубрега у Италију још увијек не може због неријешених
бирократских процедура, за које вјерује да ће бити ријешене ускоро.
На лијечењу у граду Бергамо у Италији од 27. децембра прошле
године налази се Леон Радак. Његов отац Слободан потврдио је да су
обављене све претраге и да тренутно прима неопоходне терапије.
На основу даљих испитивања биће одлучено да ли ће се тумор
уклонити операцијом или ће бити неопходна трансплантација јетре”,
истакао је Радак. Захвалан је свима који су били укључени у акције
прикупљања помоћи за лијечење његовог синa.
Од потребних 90 000 КМ, путем уплата на Лукин жиро-рачун прикупљено је 95 000 КМ. Осим тога, путем хуманитарног М-тел броја
прикупљено је 22 668, 89 КМ.

Глумци „Град позоришта“ Градишка извели су хуманитарну
представу “Кумовање, лудом радовање“. У организацији Културног центра и фитнес тренера Бранкице Даниловић одржан је хуманитарни тренинг. КУД „Коловит“ одржао је два хуманитарна
концерта, први за Леона под називом “Три јабуке зелене“, а други,
заједнички концерт са Домом културе ”3.октобар” Банатско Ново
Село, за Луку. У дворишту Завичајног музеја, уз Савски кеј, организована је изложба олдтајмера, колекционарских кућа и фотографисање, а у акцију се укључио и колекционар аутића Невен
Сакан. Такође Завичајни музеј организовао је хуманитарну акциону продају под називом „Купи слику, подржи Леона“, гдје су
умјетници из Градишке, Бања Луке, Српца, Нове Тополе и Београда
донирали умјетничке слике и фотографије, вајарске радове и сувенире.У Спомен парку Слободе градишки фотографи организовали су хуманитарно фотографисање. Осим тога у акцију се
укључио и кафић “Старо мјесто” гдје се кафа плаћала добровољним прилогом за Луку.
Пјевало се, играло, вјежбало, али и трчало за два храбра суграђанина. Одржана је и „Прва градишка петица 2018“, хуманитарна трка у којој је учествовало укупно 200 тркача и 100 дјеце.
Познати пијаниста и професор Динко Благојевић дао је свој
допринос акцији одржавањем хуманитарног концерта у Културном центру. Наравно, није се ту стало. Ученици трећег разреда
медицинских техничара Средње стручне и техничке школе Градишка, организовали су хуманитарну акцију мјерења крвног притиска и шећера у крви. Организовали су и музичко-поетско вече
под називом“Срцем за Луку“ гдје су им се придружили и ученици
Техничке школе и Гимназије Градишка.
Акустични дуо “Пеђа и Ерни“ у кафе бару“Хемингвеј“ одржао
је хуманитарну свирку. Ученици ОМШ „Бранко Смиљанић“
свирали су за Луку и Леона.
Свирало се и пјевало и на другим мјестима, уз жељу да Лука и Леон
оздраве.
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ДОЛЕТЈЕЛЕ РОДЕ

НАЈМАЊИ СТАНОВНИЦИ
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

Имена дјеце рођене и уписане у Матичну књигу рођених која се води за матично
подручје Градишка и чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине
Градишка у периоду од 01.05. до 31.12.2018. године.

Ђурђевић Анастасија, кћи Драгана и
Горане; Драгишић Саша, син Драгана и
Амре; Пушкар Калина, кћи Младенка и
Недељке; Обрадовић Марија, кћи Милана
и Александре; Обрадовић Нађа, кћи Милана и Александра; Перовић Аљоша, син
Бојана и Дајане; Нежић Лука, син Дејана и
Марије; Спасојевић Лазар, син Александра и Драгане; Бижић Сара, кћи Александра и Свјетлане; Крпић Давид, син Бојана
и Драгиње; Перић Сергеј, син Огњена и
Бојане; Кораћ Ивона, кћи Роберта и Тамаре; Вуколић Давид, син Бојана и Емине;
Kotwica Aleksandar, син Szymona и Iwone;

Благојевић Никола, син Бојана и Бранке;
Даниловић Божур, син Југослава и Данице; Мачкић Ана, кћи Слободана и Гордане; Јањић Александра, кћи Раде и Сање;
Бјеловук Кристијан, син Слободана и
Јоване; Гајић Урош, син Синише и Маје;
Предојевић Александар, син Николе и
Маје; Бруић Софија, кћи Зорана и Слађане;
Микић Марко, син Дражена и Мирјане; Бабичић Софија, кћи Славена и Зорице; Будимлић Лана, кћи Дениса и Алдине;
Чавалић Мелиха, кћи Самира и Амре;
Бјелајац Дамјан, син Горана и Браниславе;
Бајук Миа, кћи Борислава и Данке; Грбић

Мила, кћи Илије и Милене; Страживук Милан, син Немање и Дамјане; Дувњак Сумеја, кћи Армина и Амире; Голић Милица,
кћи Небојше и Маргарете; Зрнић Андреа,
кћи Маринка и Горице; Бранковић Петар,
син Милоша и Маје; Томић Катарина, кћи
Младена и Кристине; Јандрић Уна, кћи
Дејана и Александре; Глувић Тања, кћи Зорана и Мирјане; Мандић Реља, син Горана
и Сање; Мијатовић Алекса, син Славка и
Јелене; Марковић Тамара, кћи Дејана и
Свјетлане; Лешчен Иван, син Петра и
Јелене; Тривуновић Алексеј, син Александра и Сање; Марић Уна, кћи Анђелка и
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Дуње; Павић Гаврило, син Игора и
Мирјанке; Даутовић Кенан, син Сенада и
Селме; Мићић Нађа, кћи Николе и Николине; Слијепчевић Ана, кћи Дражена и
Сњежане; Милкић Мила, кћи Младена и
Бранкице; Илић Лорена, кћи Срђана и
Кристине; Шућур Стефан, син Николе и
Невене; Пећанин Алексеј, син Душка и
Дејане; Рапић Данило, син Драгослава и
Милане; Суботић Ања, кћи Далибора и
Драгане; Дроздек Антонела, кћи Марка и
Ане; Козић Алекса, син Далибора и Милане; Бајичић Ленка, кћи Сладомира и Љиљане; Стојановић Катарина, кћи Горана и
Радмиле; Топић Радош, син Огњена и
Бојане; Бјелајац Магдалена, кћи Бранкице;
Тешевић Коста, син Младена и Бранке;
Продан Јован, син Милана и Драгице;
Јотић Ана Марија, кћи Стефана и Ђорђице; Раца Стефан, син Синише и Дајане;
Ивановић Вукадин, син Александра и Данијеле; Усорац Марија, кћи Марка и Радмиле; Бабић Наташа, кћи Јована и Мире;
Видовић Андреа, кћи Љубомира и Александре; Гарић Сташа, кћи Огњена и
Дајане; Зарић Сара, кћи Халила и Јасмине;
Илић Марија, кћи Раде и Сање; Малетић
Алекса, син Зорана и Жељане; Спасојевић
Милан, син Љубише и Александре; Пеулић
Катја, кћи Дарка и Неде; Сувајчевић Марија, кћи Александра и Зорице; Стојић
Лазар, син Ђорђе и Виолете; Баруџија Драгана, кћи Јована и Кристине; Мухадри
Ринор, син Фатмира и Арберите; Перић
Катарина, кћи Александра и Јелене; Панић
Урош, син Ранка и Јелене; Ђилас Андрија,
син Горана и Милане; Миодраговић Михајло, син Данијела и Санеле; Турјачанин
Огњен, син Владимира и Биљане; Бабчић
Момир, син Данијела и Бранкице; Суботић
Хелена, кћи Бојана и Маје; Драгосавац Софија, кћи Дејана и Весне; Симић Ђорђе,
син Дејана и Љиљане; Балта Михајло, син
Петра и Јоване; Бараковић Ника, кћи
Бошка и Ивоне; Ољача Матеа, кћи Љу-
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бише и Рее; Милојевић Ана, кћи Милана и
Татјане; Поповић Дуња, кћи Горана и
Жане; Јокић Нађа, кћи Горана и Верославе; Бајић Дејана, кћи Дејана и Зоране;
Миливојац Михаела, кћи Живка и Јасмине;
Јањић Димитрије, син Синише и Татјане;
Бјеловук Анамарија, кћи Бошка и Зорице;
Кљакић Валентина, кћи Зорана и Боје;
Дамјанић Виктор, син Владимира и
Бојане; Петровић Лена, кћи Славише и
Јелене; Бјелајац Лазар, син Ненада и Невене; Меданхоџић Миа, кћи Ермина и Санеле; Станојевић Милош, син Млађана и
Гордане; Мрзић Никша, син Бранислава и
Дијане; Петковић Милош, син Александра
и Милке; Суботић Ирис, кћи Слободана и
Нине; Гунић Бењамин, син Есада и Нермине; Кукрић Лана, кћи Недељка и Вање;
Вујић Милица, кћи Милорада и Борјане;
Дураковић Мелиса, кћи Мирсада и Зухре;
Јовановић Лазар, син Николе и Јелене; Хасанбеговић Бењамин, син Златана и
Адријане; Илисић Урош, син Горана и Мирославе; Кодић Алекса, син Саше и Соње;
Раца Кјара, кћи Милана и Сузане; Максимовић Михаел Тхомас, син Мирослава и
Јелене; Шашкин Лејна, кћи Ђемала и
Амире; Вучковац Павле, син Петра и Вукице; Шкрбић Анастасија, кћи Велибора и
Слађане; Кесић Миа Елена, кћи Милоша и
Андрее; Бјеловук Арсеније, син Александра и Биљане; Милошевић Лена, кћи
Миће и Тамаре; Полетан Алексеј, син Љиљана и Романе; Мајданац Дуња, кћи
Душка и Теодоре; Вранић Никша, син Велибора и Наташе; Вранић Матеј, син Велибора и Наташе; Бакић Милица, кћи
Спасоја и Драгане; Бјелић Лана, кћи Бојана
и Биљане; Шиник Лука, син Бојана и Анке;
Бабић Дуња, кћи Зорана и Сандре; Илић
Живојин, син Милоша и Жељке; Миљевић
Милош, син Жарка и Свјетлане; Зеничанин
Нина, кћи Игора и Драгане; Старчевић
Лука, син Милоша и Борјане; Јојиновић
Јована, кћи Горана и Мирјане; Векић

Филип, син Душка и Хелене; Цимиротић
Ирма, кћи Исмета и Нермине; Лукић Виктор, син Наталија и Милене; Родић Синиша, син Горана и Драгане; Гајић
Милица, кћи Симе и Далиборке; Перић
Ема, кћи Небојше и Иване; Харамбашић
Уна, кћи Далибора и Невенке; Пепић Вук,
син Мирослава и Анђеле; Грубач Адриан,
син Раде и Славице; Лукић Зорана, кћи
Милана и Јасне; Гргић Жељана, кћи Драге
и Наташе; Макитан Лука, син Милана и
Маје; Јелчић Лука, син Дариа и Милке;
Јовић Лука, син Драгана и Иване; Ковачевић Сара, кћи Дамира и Рамизе; Њежић
Андреј, син Нике и Слађане; Балтић
Филип, син Фадила и Драгане; Бубић Неда,
кћи Игора и Мирославке; Лајић Милан,
син Бошка и Едине; Поњевић Теона, кћи
Горана и Марине; Радељић Теодора, кћи
Горана и Марине; Дардић Лука, син Ранка
и Александре; Суботић Матија, син Саше
и Марине; Борковић Анастасија, кћи Миленка и Дијане; Зрнић Петар, син Миодрага и Биљане; Савић Даница, кћи
Милана и Драгане; Харамбашић Алекса,
син Саше и Ранке; Чубрило Григорије, син
Константина и Маје; Петровић Алекса, син
Предрага и Жељке; Шиник Миа, кћи Миломира и Марије; Ристић Јован, син Душана и Сање; Будић Кристина, кћи Бојана
и Смиљане; Макитан Матеа, кћи Раденка
и Невене; Кресојевић Лука, син Драгана и
Бојане; Џенановић Ема, кћи Слободана и
Кадире; Малкоч Ајдин, син Амела и Анеле;
Ковачевић Теодора, кћи Драгана и Татјане; Ћургуз Лазар, син Немање и Слађане; Селак Данило, син Милана и Зоране;
Маринковић Данијел, син Радована и Санеле; Стојчевић Павле, син Саше и Јоване;
Томић Павле, син Бојана и Наташе; Видовић Уна, кћи Славише и Петре; Љубојевић
Игор, син Ненада и Сање; Тешић Инес, кћи
Дарија и Драгане; Малешевић Вук, син Бориса и Александре; Бабић Алекса, син
Младена и Маријане; Губић Мирко, син
Томислава и Јелене; Вранић Катја, кћи
Драгана и Госпове; Ђурђевић Јакша, син
Огњена и Ане; Вјештица Александар, син
Душана и Маје; Бахтијаревић Лејла, кћи
Дениса и Емине; Потуровић Леон, син Селмира и Сњежане; Ђурђевић Милица, кћи
Младена и Јованке; Врховац Ирина, кћи
Далибора и Сање; Вулин Николај, син Бориса и Милијане; Вељић Вероника, кћи
Жарка и Данијеле; Џајевић Анастасија, кћи
Марка и Слађане; Нежић Ноа, син Александра и Милијане; Клисара Павле, син Рајка и
Јелене; Шмитран Николија, кћи Милоша и
Ведране; Којић Николина, кћи Бојана и Миљане; Аџић Дуња, кћи Бојана и Бојане; Тенџерић Алекса, син Владе и Јасмине;
Вујичић Биљана, кћи Милоша и Драгане;
Митровић Софија, кћи Саше и Љиљане;
Гавранић Емануела, кћи Драгана и Гордане; Француз Ирина, кћи Владимира и
Иване; Нинић Дарко, син Горана и Славице;
Антонић Николај, син Марка и Ирене; Калабић Вукашин, син Владимира и Наде и
Хрњић Аријан, син Ферзада и Јасмине.
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