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У овом броју:



Поштовани суграђани,

пред вама је 30. издање „Градишких новина“ у којима
се можете информисати о активностима  локалне управе,
те дешавањима са подручја општине Градишка.

Протекла четири мјесеца обиљежена су реализацијом
бројних пројеката у области инфраструктурног, привредног
и друштвеног развоја наше локалне заједнице, али и
позитивним информацијама везаним за нови мост на
ријеци Сави чија је изградња од посебног интереса за Репу -
блику Српску и Градишку.

Од изузетног значаја за нашу локалну заједницу свакако
би било признавање статуста града. Елаборат за стицање
овог статуса предат је министрици управе и локалне
самоуправе Лејли Решић приликом посјете Градишци за -
једно са министром просвјете и културе Даном Малеше -
вићeм с којим је усаглашена реализација одређених
про јеката из области образовања и културе. Свечано је
предата на употребу и обновљена Дервиш-ханумина
медреса саграђена давне 1748. године.

Одређене мјесне заједнице на подручју општине
добиле су нове километре асфалта. 

До краја године биће изграђено 12 километара нових
асфалтних путева, а 8 километара ће бити реконструисано. 

С циљем унапређења пословног окружења и смањења
трошкова за одређене услуге привредницима и грађанима
Градишке, Локална управа смањила је комуналне и
административне таксе до 50 одсто и скратила рокове
рјешавања поступака. Уведен је и једношалтерски систем
за прибављање сагласности из области урбанизма и
грађења.

Указом предсједника Републике Српске постхумно
„Медаљом заслуга за народ“ одликовано је 11 погинулих
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја оп -
штине, док је хероју Мили Ристићу  у Миљевићима отк -
ривена биста за заслуге у пробоју јасеновачких логораша
1945. године.

У сарадњи са ресорним министарствима стамбено је
збринуто 10 породица из реда повратника, избјеглица и
расељних лица. Започети су и нови пројекти чија нас ре -
ализација очекује у наредном периоду.

У области спорта имамо разлога за посебно задо -
вољство.  Кајак кану клуб „Сава“ државни је првак БиХ у
кајаку и кануу на мирним водама.

Пратите нас на: www.opstina-gradiska.com
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Изградња новог моста на ријеци
Сави у Градишци требала би
почети крајем наредне или
најкасније почетком 2019.
године.Реализација овог
капиталног међудржавног
пројекта имаће и посебан значај
за општину Градишка који се
огледа у саобраћајном
растерећењу града и отварању
нових развојних шанси наше
локалне заједнице.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић, рекао је да ће изградња новог моста
у Градишци, који ће представљати главни
улаз из Европе у БиХ и Републику Српску,
носити одређене развојне могу ћности и за
Градишку и за Републику Српску. „У
непосредној близини моста и новог гра -
ничног прелаза и царинског терминала
планирамо стварање посло вне зоне,
површине 370 хектара, која би због свог

изузетно повољног геопро метног поло -
жаја, била привлачна дома ћим и страним
инвеститорима. У том по гледу, Општина ће
све своје распо ложиве ресурсе усмјерити
на искори шћавање овог значајног инфра  -
структурног капацитета и уложити макси -
малне напоре да се наведени пројекат
реализује заједно са градњом моста, који
би требао одредити дугорочне правце
економског и свеукупног развоја општине
Градишка“, рекао је Аџић и нагласио да су,
у консултацији са Владом Републике
Српске, већ започете актив ности на изради
просторно-планске до кументације неоп -
ходне за стварање наведене пословне зоне.

Поред ове развојне компоненте, из -
гра дња новог моста, имаће и посебан
значај у смислу саобраћајног растере -
ћења Градишке. „Изградњом моста
растеретиће се саобраћајнице у средишту
града, како у зони граничног прелаза који
због својих лимитираних капацитета про -
узрокује сталне гужве, тако и у градској
језгри, у коjoj је онемогућено несметано
одвијање градског саобраћаја јер је град
Граничним прелазом пресјечен по сре -
дини“, рекао је Аџић.

МЕЂУДРЖАВНИ САСТАНАК 

– УСАГЛАШЕНИ НАРЕДНИ

КОРАЦИ

На састанку који је одржан у јуну у
Општини Градишка, коме су прису ство -
вали министар саобраћаја и веза РС Неђо
Трнинић, државни секретар у Минис -
тарству мора, промета и комуникација
Хрватске Томислав Михотић и секретар
Министарства комуникација и транспорта
БиХ Игор Пејић истакнуто је да би
Хрватска до прољећа наредне године тре -
бало да заврши посао у вези са изда -
вањем грађевинске дозволе за изградњу
моста на Сави код Градишке, након чега
слиједи расписивање тендера за избор
извођача радова.

Министар саобраћаја и веза РС Неђо
Трнинић, рекао је да је урађено све што је
договорено на састанку одржаном у сеп -
тембру прошле године у Загребу. „Репу -

блика Српска је добила еколошку дозволу
и дала сагласност за грађевинску дозволу
и тиме је завршила своје обавезе“.
Хрватска је завршила договорени посао и
по процедурама има даље активности“,
рекао је Трнинић. Државни секретар у
Министарству мора, промета и комуни -
кација Хрватске Томислав Михотић, ис -
такао да је изгра дња моста на Сави и
приступних саобра ћајница један од че -
тири приоритетна пројекта у четво -
рогодишњем програму изградње путева
који је усвојила Влада Хрватске, те да сада
Хрватска доноси релевантне одлуке о
финансирању њего ве изградње.

Секретар Министарства комуникација
и транспорта БиХ Игор Пејић, рекао је да
су отклоњене све препреке за наставак
реализације пројекта и да ће техничка
радна група припремити сва докуме -
нтакако би трендер за изградњу моста на
Сави што прије био расписан.
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МЕЂУДРЖАВНИ САСТАНАК: ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ДО ПРОЉЕЋА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ

НОВИ МОСТ НА РИЈЕЦИ САВИ ОД ПОСЕБНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАДИШКУ

Гранични прелаз Градишка

Међународни састанак 
у Општини Градишка

НАЈФРЕКВЕНТНИЈИ ПРЕЛАЗ У БиХ
ЈГП Градишка у протеклој години, приликом уласка и изласка из земље, прешло је преко 2

милиона путника и око 1 милион превозних средстава што га чини најфреквентнијим
Граничним прелазом у БиХ. Измјештањем, односно градњом новог ЈГП Градишка гдје су радови
у току, рјешиће се проблем великих саобраћајних гужви у центру града, посебно изражених
током љетних мјесеци. 

АЏИЋ: ИСКОРИСТИТИ НОВИ
РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Општина Градишка ће уложити макси -
малне напоре да створи пословну зону, која
би требала да расте заједно са мостом и која
би својим погодностима била привлачна
домаћим и страним инвеститорима. Ријеч је
о пројекту, не само од интереса за Општину
Градишка, већ и Републику Српску.

ПОЧЕТАК РАДОВА КРАЈЕМ СЉЕДЕЋЕ ГОДИНЕ
Радови на мосту могли би почети најка сније крајем сљедеће године, а у прилог том иде и

чињеница да је изградња моста на ри јеци Сави код Градишке за власт у Хрватској међу четири
највећа приоритета у наредне четири године. Вриједност пројекта је око 64 милиона евра.
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Министрица Решић изразила је задо -
вољство што се након три године у Гради -
шци  поново може говорити о раду, а не о
блокадама.

„Уручен нам је нулти примјерак Елабо -
рата о оправданости добијања статуса града
и драго нам је што је Општинска управа
општине Градишка опредјељена да иде у
правцу развоја. Разговарано је и о мо -
гућностима аплицирања за различите про -
јекте јер Општина Градишка у посљедње
четири године није била у току онога што је
Република Српска отворила као могућ -
ности. Информисали смо начелника Аџића

о могућим аплицирањима у фондовима тзв.
Финансијског механизма који Влада РС
успјешно проводи са Швајцарском аген -
цијом за развој и УНДП-ом“, рекла је Реши -
ћева.

Министар Малешевић је навео да је са
начелником Аџићем анализирано све што
је учињено у претходном периоду у вези са
реконструкцијом објеката основних школа
на подручју општине Градишка као и о
плановима за реконструкцију основних
шко ла у Дубравама и Новој Тополи. 

„Дјеца у градишкој општини као и у свим
мјестима у Републици Српској заслужују

боље услове за учење и рад“, рекао је Ма -
лешевић и додао да је Вијећница у Гради -
шци једина нереновирана вијећница у
Републици Српској, те да тај пројекат неће
бити стављен на страну иако је за његову
реализацију потребно издвојити око
800.000 КМ.

Начелник Аџић је истакао да ће се Оп -
штина Градишка у заједничком раду са
Министарством управе и локалне самоу -
праве потрудити да Градишка у што краћем
року након Полицијске управе добије и
Палату правде, чиме ће прије добити и
статус града.

Он је додао да је са министром Малеше -
вићем разговарао и о стању школских и
културних објеката на простору општине. 

„Осим реконструкције основних школа
разговарано је и о унапређењу услова
похађања наставе у средњим школама, као
и о могућем заједничком наступу према Ам -
басади Аустрије, како би била обезбијеђена
средства за завршетак реконструкције Вије -
ћнице“, рекао је Аџић и нагласио да Опш -
тина Градишка на свом путу унапређења
има подршку предсједника Републике
Српске као и Владе Српске и ресорних
министарстава.

Свечаним пресјецањем врпце, 23. априла, на
употребу је предата Дервиш-ханумина
медреса, чију је обнову и реконструкцију са
600.000 КМ, финансирала Генерална
дирекција Вакуфа Турске.
Реису-л-улема Исламске заједнице БиХ Хусеин Кавазовић рекао

је да је отварање Дервиш-ханумине медресе у Градишци важан дан.
„Обновљена је школа која је служила људима овог града. Надам

се да ће медреса и даље да служи и бити отворена за све грађане
Градишке“, рекао је Кавазовић и захвалио вакуфским дирекцијама
Турске и БиХ које су помогле обнову Дервиш-ханумине медресе.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић, рекао је да отварање
медресе показује да су Градишка и Република Српска отворене за
њене грађане, без обзира на вјерску и националну припадност.

„Показали смо да смо као локална управа спремни да помо -
гнемо свим народима који живе на подручју општине Градишка,
који желе да реализују своје пројекте, и да заједно градимо суживот
и развијамо Градишку“ , рекао је Аџић.

Главни имам Исламске заједнице у Градишци Зејнил Латифо вић,
навео је да је рад на обнови Дервиш-ханумине медресе трајао шест
мјесеци.

„Медресу је први пут саградила Ајша ханума 1748. године и била
је то вјерска школа. Након тога била је и основна школа и многи
Градишчанци, без обзира на вјеру и нацију, су сједили у клупама ове
медресе. Дервиш ханума је медресу обновила 1900. године и она
није обнављана све до маја прошле године, када су почели радови“,
навео је Латифовић. 

Отварању медресе присуствовали су и амабасадор Турске у БиХ
Халдун Коч, муфтија бањалучки Осман Козлић, директори
вакуфских дирекција Турске и БиХ, Аднан Ертем и Сенаид Заимовић,
функционери и начелници одјељења Општине Градишка,
представници установа и предузећа и бројни грађани. 

ОТВОРЕНА ОБНОВЉЕНА ДЕРВИШ-ХАНУМИНА МЕДРЕСА

ГРАДИШКА ОПРЕДЈЕЉЕНА ДА ИДЕ У ПРАВЦУ РАЗВОЈА

МИНИСТРИ РЕШИЋ И МАЛЕШЕВИЋ 
У ПОСЈЕТИ ГРАДИШЦИ

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић и министар просвјете и
културе Дане Малешевић посјетили су Општину Градишка гдје су са начелником општине Зораном
Аџићем разговарали о унапређењу рада локалне управе, реконструкцији и адаптацији основних и
средњих школа те реконструкцији  зграде градске Вијећнице. 
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„Четири године рата и страдања и четири године
успјешног отпора најмрачнијим силама 20. вијека стоје иза
24. априла, дана остварених снова и надања, дана слободе,
која је плаћена животима сваког четвртог грађанина
општине“, рекао је у свечаном обраћању начелник општине
Зоран Аџић, нагласивши да је наша обавеза да његујемо
тековине протеклих ратова и сјећање на погинуле јунаке који
су дали своје животе да би ми данас постојали и слободни у
миру опстајали.

Први човјек општине, истакао је да је Дан општине и
прилика да се Општина Градишка захвали грађанима и
колективима који су својим угледом и радом допринијели
развоју наше општине.

Јавна признања заслужним грађанима и колективима
уручили су начелник  општине Зоран Аџић и предсједник
Скупштине општине Миленко Павловић.

За изузетан допринос у области науке и развоју
пољопривреде Повеља је уручена, министру у Влади
Републике Српске, Стеви Мирјанићу, за изузетан допринос у
ширењу истине српског народа и очувању националног
идентитета Повељу је добио Eпископ пакрачко- славонски
господин Јован, док је Повеља за изузетан допринос у
друштвено-политичком развоју општине додијељена Урошу
Граховцу. 

За допринос у области здравства Повеље су уручене
докторима Ружи Јарић, Браниславу Кукићу и Милутину
Вучковцу.

На Свечаној академији уручене су и Захвалинице
заслужним грађанима и колективима и то Мили Ковачевићу
за изузетне заслуге у области спорта и Милану Пилиповићу
за изузетне заслуге у области новинарства и документарног
филма. Захвалнице за постигнуте резултате у области
привреде уручене су представницима привредних друштава
„Дамби комерц“ из Градишке, „Јерић компани“ из Горњих
Подградаца и „Агроцимекс“ из Дубрава.

За изузетне заслуге у хуманитарним акцијама и
донаторству Захвалница је додијељена Зорану Швраки и
Хуманитарној организацији „Немањићи Тићино“, док је
Захвалница за изузетне заслуге у области хранитељства и
хуманитарног рада припала Славици Малешевић. За очување
обичаја и његовање културе Захвалница је постхумно
додијељена Јованки Богојев.

У име награђених присутнима се обратио добитник
Повеље, министар Стево Мирјанић, који је истакао да је
рођен у Градишци у којој је, како каже, провео најљепше
године живота и био на различитим дужностима.

„Чини ми се да је некадашње вријеме било испуњено
срећом свих оних који су настојали да својим радом направе
нешто. Требало би вратити тај осјећај и мислим да би
Градишка у наредном периоду могла још брже да напредује“,
рекао је министар Мирјанић.

ОБИЉЕЖЕН 24. АПРИЛ – ДАН ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

Поводом 24. априла – Дана општине Градишка у Културном центру одржана је Свечана
академија на којој су заслужним грађанима и колективима додјељена јавна признања за
посебан допринос у развоју наше општине кроз различите облике дјеловања.

Добитници Повеља

Добитници Захвалница

ДОДЈЕЉЕНА ЈАВНА
ПРИЗНАЊА



6 Градишке новине

Изградња 12 км нових асфалтних пу -
тева и реконструкција 8 км путева фи -
нансира се средствима из Општинског
бу џета од накнаде за коришћење шуме и
шумског земљишта, те мањим дијелом од
прилога мјештана. Начелник општине
Гра дишка Зоран Аџић, истакао је да је
циљ локалне управе да ради на руралном
развоју цијеле општине. 

„Градимо инфраструктуру у нашим
селима, јер тиме настојимо створити
услове за бољи живот у овим срединама,
подстаћи млaде да ту живе, раде и дуго -
рочно планирају останак нових генера -
ција“, рекао је Аџић нагласивши да је то
сигурно један од начина да се простор
Градишке и Републике Српске сачува од
исељавања становништва. Аџић је рекао
да се приликом избора дионица за
извођење поменутих инфраструктурних
радова водило рачуна о заступљености

цијелог подручја општине, посебно у
насељима која повезују више села.

У мјесној заједници Берек асфалти ра -
на су 2 км пута који повезује ову мјесну
заједницу са Елезагићима. Предсједник
МЗ Берек, Предраг Пајдић, рекао је да ће
сада дјеца лакше путовати до школе, а
народ ће се више одлучивати да живи у
Береку и у сусједном селу. Предсједник
МЗ Елезагићи, Бојан Живковић, истакао је
да је најважнији добар пут и да ова фрек -
вентна дионица спаја неколико села из
којих се сада брже може доћи у Градишку,
Нову Тополу и на аутопут за Бања Луку. 

У засеоку Панићи-Ивановићи асфал -
тирано је 1.400 метара макадамског пута

који спаја Горње Подградце и Јабланицу
и 500 метара пута од регионалне сао -
браћајнице Горњи Подградци-Мраковица
према засеоку Ресановци. Предсједник
МЗ Горњи Подградци, Звјездан Панић,
рекао је да је локална власт максимално
испоштовала захтјеве мјештана и додао
да у овој мјесној заједници постоји по -
треба за додатном изградњом и реко -
нструкцијом локалних путева, те да
оче кује да и у овим пројектима учествују и
грађани и Општина. Мјештанин Ненад
Ивановић, рекао је да су презадовољни
што су добили нови, асфалтни пут који до
сада нису имали.

Мјештани Цимирота учешћем од 20

УРЕЂЕЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА ДО БРЖЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ И РАЗВОЈА СЕЛА

На подручју општине Градишка у овој грађевинској сезони планирана је изградња 12
км нових асфалтних путева и реконструкција 8 км путева, што уз редовно одржавање
асфалтних и макадамских путева, чини инвестицију вриједности 1.200.000 КМ.

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

Дио улице Кнеза Михајла у МЗ Крушкик

МЗ Горњи Подградци МЗ Петрово Село

У Крушкику је асфалтиран дио улице
Кнеза Михајла, изграђен је тротоар и
асфалтирано двориште цркве Светог
Василија Острошког. Предсједник МЗ
Крушкик, Драгутин Шмитран, рекао је
да је асфалтирање ове улице значајно
јер се у њој налазе школа, црква и спор -
тско игралиште и мјештани се окупљају.
Свештеник Милош Ласица захвалио је
начелнику што су улица и црква добили
нови изглед јер ће од сада вјерници
празнике прослављати у љеп шем амби -
јенту. У знак захвалности, Ла си ца је на -
че лнику поклонио икону Све тог Ва-
 си  лија Острошког. 



одсто средстава иницирали су асфа лти -
рање 600 метара макадамског пута и ре -
конструкцију 500 метара постојећег
ло  ка лног пута. Предсједник МЗ Цимироти,
Миленко Јањанин, је истакао да нови пут
много значи и захвалио се начелнику на
испуњеном обећању. Предсједник МЗ Це -
ровљани, Ново Милановић је нагласио да
ће мјештани Церовљана, Цимирота и Ки -
је ваца сада брже стизати и до Турјака. 

Пуштањем у употребу 1 км асфалтног
пута у Сеферовцима, у засеоку Сабљићи,
омогућено је нормално саобраћање шко -
лског аутобуса и боља комуникација мје -
ш тана. Дарко Додик, рекао је да је то за
њих значајан дан јер у селу има више од
20 дјеце предшколског и школског уз -
раста и да је путна инфраструктура битна
и за пољопривреднике јер се већина
мјештана бави пољопривредом.

У Петровом Селу асфалтирано је 1050
метара пута, од засеока Суботићи до це -
нтра села, а средства од 70.000 КМ обе -
збијеђена су из буџета Општине и уз
уче  шће мјештана. Према ријечима мјеш -
тана Петровог Села, новоасфалтирана пу -

тна дионица од великог је значаја јер спаја
двије мјесне заједнице Доње Карајзовце
и Петрово Село.

Први човјек општине рекао је да ће у
овој грађевинској сезони бити асфал ти -
рани или реконструисани путеви у Грба -
вцима, Новом Селу, Јазовцу, Турјаку,
Тре бо вљанима, Доњим и Горњим По д -

градцима, Совјаку и Горњој Јурковици, те
да паралелно са овим активностима Ло -
кална управа тражи инвеститоре који би
у Агроиндустријској зони Нова Топола
отворили предузеће за откуп пољо при -
вредних производа како би се нашим по -
љопривредницима обезбиједио сигуран
пласман роба.

Градишке новине 7
МЗ Сеферовци

У пројекту „Јачање улоге мјесних за -
једница у БиХ“ који финансирају Владе
Шведске и Швицарске, а спроводи УНДП,
чији је циљ допринијети квалитетнијем
животу грађана  кроз унапређење услуга на
нивоу МЗ, инфраструктуре и укључивања
социјално искључених категорија у 2017.
години учествовало је шест мјесних заје -
дница са подручја општине Градишка. 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

У МЗ Кочићево кроз овај пројекат
урађена је реконструкција крова на дру -
штвеном дому, у МЗ Горњи Подградци
реновирана про сторија Дома културе. У
склопу пројекта у МЗ Орахова урађена је
промјена крова на објекту који ће служити
за потребе рада мјесне заједнице и пос -
тојећих удружења грађана, а у МЗ Чатрња
изграђено је етно излетиште за окупљање
грађана у смислу доприноса јачања друш -

твене кохезије. У МЗ Дубраве је извршена
санација Дома културе и набавка фитнес
опреме ради уна пређења друштвеног и
културног живота свих грађана са подручја
мјесне заједнице. 

У шестој мјесној заједни ци Козинци у
току је реализација пројекта наставак
изградње и постављање уличне расвјете уз
асфалтну путну мрежу у дужини од 950
метара.

Укупна вриједност пројекта је 129,311,
70 КМ, а учешће Општине Градишка као
партнера у пројекту је 31,321,74 КМ.

Кроз овај пројекат свих шест мјесних
заједница добиле су од УНДП-а ИТ опрему,
како би им се олакшао рад и побољшала
комуникација.

У другој фазиовог пројекта, на јавни
позив објављен од стране УНДП-а са по -
дручја општине Градишка кандидовани су
сљедећи пројекти:

1. МЗ Дубраве - Реконструкција крова
Дома културе у Дубравама,

2. МЗ Кочићево - Замјена столарије на
дру штвеном дому у Кочићеву,

3. МЗ Козинци - Спорт за све,
4. МЗ Орахова - Адаптација простора

школе за потребе МЗ,
5. МЗ Горњи Подградци - Уређење при -

земља и дворишта Дома културе и
6. МЗ Чатрња - Изградња трибина и об -

нова свлачионица ФК „Бисери“ Чатрња.
Укупна вриједност наведених пројеката

је 131.165,45 КМ, а учешће Општине Гради -
шка ће бити 30,385,49 КМ.

Поред овог пројекта Одјељење за еко -
номски развој имплементира још два УН -
ДП-ова пројекта и то: МЕГ и ЛИР. 

Пројекат МЕГ се односи на заштиту
околине и јачање водних капацитета на
подручју општине Градишка, а пројекат
ЛИР се односи на локални интегрисани
развој путем побо љшања капацитета ло -
калних власти за бо љу јавну управу, изг р -
адње боље инф ра-  структуре и стварања
више прилика за генерисање прихода за
грађане. 

JAЧАЊЕ УЛОГЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

МЗ Чатрња - изграђено 
етно излетиште

МЗ Кочићево - реконструкција 
крова на друштвеном дому



С циљем унапређења пословног окружења
на подручју општине и смањења трошкова
за одређене услуге привредницима и
грађанима Градишке, локална управа
смањила је комуналне и административне
таксе до 50 одсто и скратила рокове
рјешавања поступака.

Одлука о смањењу такси, као и низ пратећих прописа који
имају за циљ једноставније административне поступке, те
краће рокове поступања по захтјевима странака, усвојена је
на VIII редовном засједању Скупштине општине Градишка.
Износи такси смањени су по препорукама Пројекта „LIFE“ који
се у Општинској управи спровoди у сарадњи са Међунаро -
дном финансијском корпорацијом из групације Свјетске
банке и Амбасадом Велике Британије у БиХ. 

СМАЊЕНЕ ТАКСЕ
Таксе су смањене у области привреде у просјеку до 20%,

у области уређења простора и грађења до 20%, за
регистрацију етажних власника до 50% и за овјеру уговора и
пуномоћја за 50%. У потпуности су укинуте таксе на захтјеве
из комуналне области по захтјевима гдје није прописана
посебна такса. Комуналне таксе за коришћење јавних
површина умањене су од 30 до 40%. Такође, умањени су
трошкови издавања локацијских услова смањењем трошкова
израде и издавања овјереног извода из расположивог
документа просторног уређења за 57%, док су накнаде за
постављање, легализацију и изградњу објеката у заштитном
појасу путева у просјеку умањене за 10%. У области
обављања јавног превоза лица и ствари за 50% умањене су
накнаде за доставу редова вожње ради усклађивања и
регистрације редова вожње.

СКРАЋЕНИ РОКОВИ РЈЕШАВАЊА ПРЕДМЕТА

Захваљујући овим реформама, поред новчаних, биће
остварене и уштеде у времену потребном за рјешавање
поступака. Oвим одлукама грађани и привредници Градишке
биће у могућности добити грађевинску дозволу у року од 5

дана од подношења цјеловитог захтјева, а што је до сада
трајало 15, локацијски услови за 7 дана, употребна дозвола
за 15 дана умјесто досадашњих 31 дан, заузимање јавне
површине и истицање рекламе дуж локалних и градских
улица за 5 умјесто досадашњих 30 дана.     

СВЕ ДОЗВОЛЕ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕЊА НА
ЈЕДНОМ МЈЕСТУ

Како би се убрзала и поједноставила процедура приба -
вљања сагласноти из области урбанизма и грађења начелник
општине Градишка, Зоран Аџић, потписао је Споразум о
сарадњи и начину пружања услуга са представницима
предузећа из области комуналне и друге инфраструктуре са
подручја општине Градишка.

Аџић је рекао да је циљ потписивања овог споразума да се
омогући грађанима и привредницима да на једном мјесту у
Општинској управи Градишка дођу до свих потребних
докумената и дозвола. „Грађани више неће морати да иду од
канцеларије до канцеларије, од установе до установе, него
ће моћи на једном шалтеру поднијети захтјеве и добити све
неопходне дозволе“, нагласио је начелник Аџић.

Споразум са начелником општине потписали су
представници „Електродистрибуције“, „Топлане“, „Водовода“
и „Телекома Српске“. С циљем успостављања једноша -
лтерског система усаглашени су и принципи сарадње са ЈП
„Воде Српске“ и „Путеви Републике Српске“ , као и Репу -
бличком управом за геодетске и имовинско-правне послове.

УСПОСТАВЉАЊЕ Е-РЕГИСТРА
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА

Ради побољшања пословног окружења и конкурентности
у општини Градишка, кроз пројекат „Life“, у току су активности
на успостављању е-регистра административних поступака
Општине Градишка. Регистар представља потпуну и свео -
бухватну евиденцију административних поступака и цен -
тралну базу свих података од значаја за покретање и вођење
административних поступака пред одјељењима и службама
Општине Градишка. Регистар се води у писаном и електро -
нском облику и биће објављен на званичној интернет стра -
ници Општине Градишка www.opstina-gradiska.com.

Регистар подразумијева на једном мјесту одређивање
свих административних поступака (151 поступак), одре ђи -
вања назива поступка, службеника одговорног за поступак,
образац захтјева, податке о року рјешавања предмета, износу
административне таксе или других трошкова поступка и
списак прилога који се подносе уз захтјев. 
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УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

СМАЊЕНЕ КОМУНАЛНЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Скупштина општине Градишка - jедноставнији и повољнији
административни поступци



Збрињавање четири поро -
дице резултат је успјешне са -
радње Општине Градишка и
Министарства за избјеглице и
расељена лица РС. Општина
Градишка пружила је сву по -
требну техничку помоћ, изв -
ршила ревизију пројектно
те х ничке документације и
издавање неопходних сагла -
сности, а ресорно ми нистарство
финансирало је изградњу. На -
ведене активности реализо ване

су у оквиру друге фазе Пројекта
ОПЕЦ, из средстава Фонда за
међународни ра звој ОФИД, који
се реализује кроз Фонд за пов -
ратак БиХ.

Путем Државног пројекта
стамбеног збрињавања у оквиру
Регионалног пројекта стамбеног
збрињавања /под-пројекат БХ2-
К1/, који финансира Развојна
банка и Савјет Европе, извршен
је технички пријем и примо -
предаја кључева за шест поро дица који су избјегли из Републике Хрватске. Пројекат је
реализован у сарадњи са Мини старством за људска права и избјеглице БиХ и
Министарства за избјеглице и расељена лица РС.  У реализацији овог под-пројекта
Општина Градишка обезбиједила је сву потребну техничку подршку, дозволе и
одобрења у складу са законском регу лативом, прикључке објеката на јавне комуналне
и инфраструктурне системе, као и уређење приступних путева за изгра -
ђене/реконструисане објекте. По истом принципу, али у оквиру под-пројекта БХ2-К2,
у августу мјесецу почела је обн ова/изградња 14 стамбених јединица по систему „кључ
у руке“. У септембру мјесецу, у оквиру под-пројекта БХ3, планира се увођење у посао
извођача радова на изградњи објекта вишепородичног стано вања за 32 породице из
категорије избјеглог и расељеног становништва. Општина Градишка ће, поред свих
горе наведених обавеза, за имплементацију овог под-про јекта обезбиједити и
грађевинско зем љиште.
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Унапређењe рада Општинске

управе

Сертификат ИСО
9001: 2008 

Општина Градишка је дана 19.
маја 2017. године добила
сертификат за систем управљања
квалитетом ИСО 9001 : 2008 од
сертификацијске куће SIQ
Љубљана.

Наведени сертификат Општина је
посједовала од 2008. до 2014. године
када јој је исти одузет од стране SIQ-а
због непровођења интерних и ексте -
рних провјера које је неопхо дно спро -
водити ради контроле при мјене
стан дарда у раду Општинске управе и
сталног унапређења фун кционисања
Општинске управе, односно законитог,
стручног, јавног, одговорног, ефи -
касног и ефективног дјеловања лока -
лне управе. У наве деном циљу
пр е испитана је компле тна докуме -
нтација система ква ли тета (циљеви и
политика квалитета, пословник ква -
литета, процедуре, упутства, мапе про -
цеса, листа записа и ажурирана збирна
листа екстерне документације ква -
литета). Општина је тренутно у посту -
пку припреме документације система
квалитета и едукацији слу жбеника за
прелаз на ИСО 9001:2015 који намје -
рава остварити почетком 2018. године. 

BFC SEE стандард
С циљем унапређења конкуре -

нтности, препознатљивости од стра не
потенцијалних инвеститора и промо -
ције свих својих потенцијала, Општина
Градишка, проводи акти вности на
добијању сертификата Општине са
повољним пословним окружењем
пре ма захтјевима BFC стандарда.
Општина Градишка испу нила је 84,7 %
критерија стандарда BFC SEE и ушла је
у завршну фазу за његово добијање. 

КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА 10 ПОРОДИЦА
У Градишци је у јулу мјесецу извршен технички пријем и
примопредаја кључева за четири стамбене јединице за
повратнике, избјеглице и расељена лица са подручја
општине Градишка. Стамбено је збринуто и шест
породица које су избјегле из Републике Хрватске.

Начелник општине Зоран Аџић потписао је Споразум
о техничкој сарадњи са Гарантним фондом РС чиме ће
пољопривредни произвођачи и мала и средња
предузећа са подручја општине моћи лакше приступити
ко мерцијалним банкама да би остварили кредитне
линије.

„Прије свега то ће бити интересантно за мале
пољопривредне произвођаче који имају недостатке да
би обезбједили гаранције за мање кредите за покретање,

организовање производње или набавку средстава за
рад’’, рекао је Аџић.

У буџету Општине за 2017.годину издвојено је 50.000
КМ за субвенције камата за пољопривредне кредите и
250.000 КМ за развој предузетништва.

Директор Гарантног фонда РС, Радивоје Крчмар,
рекао је да су до сада на подручју Градишке издали
гаранције у вриједности 4 милиона КМ и да очекују добру
будућу сарадњу са градишким привредницима.

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ 
И ПОЉОПРИВРЕДЕ
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„Обезбијеђено пет милиона
КМ за заснивање новог
циклуса производње  у
пољопривреди и исто
толико за капитална
улагања,“, навео је
министар Мирјанић
приликом посјете општини
Градишка.

Пољопривреда у БиХ је мање зашти -
ћена него у ЕУ, због чега је коначно пот -
ребно активирати механизме који су на
располагању заједничким институцијама,
рекао је министар пољопривреде, шума -
рства и водопривреде РС Стево Мирјанић.

Министар Мирјанић је посјетио про -
извођача млијека Самира Цимиротића из
Дубрава и повртаре Милоша Калабића из
Петровог Села и Данета Паспаља из
Вакуфа, на подручју општине Градишка.

„Ми смо на прагу доношења нових

мјера које иду у правцу да се ублаже
посљедице елементарних непогода, али
укупну штету не може да санира ниједно
друштво, па ни наше“, истакао  је Ми -
рјанић. Министар Мирјанић је додао да је
обезбијеђено пет милиона КМ за засни -
вање новог циклуса производње и исто
толико за капитална улагања.

Он је разговарао и са дрвопре рађи -
вачима, те истакао да ће на једној од наре -
дних сједница Владе РС бити раз матран
приједлог уредбе о забрани из воза тру -
паца која је већ припремљена.

Приликом посјете Шумском газди -
нству „Градишка”, које представља једно
од већих и снабдијева више од 30 раз -
личитих послодаваца, Мирјанић је рекао
да је задовољан јер је за седам мјесеци
снабдјевеност свих прерађивачких капа -
цитета овог подручја већа од 60 одсто.

Нагласио је да су све структуре унутар
предузећа „Шуме РС“ обавезне да до краја
године доставе све угово рене количине
дрвопрерађивачима у Ср пској, те да ће
нивелација цијена бити учињена до краја
године.

ПОЉОПРИВРЕДА БиХ ВАПИ ЗА ЗАШТИТОМ
Министар Стево Mирјанић у посјети општини Градишка

Министар Мирјанић у посјети фарми
Цимиротић у Дубравама

Начелник општине Градишка Зоран Аџић и власник
компаније „ПМП Јелшинград ФМГ индустрис“ Луиђи Поцо раз -
говарали су о реализацији новог пројекта ове групације, као и о
сарадњи са Техничком школом Градишка.

„ПМП група“ планира у наредне двије до три године да
изгради нови халу вриједности око 5 милиона конвертибилних
марака и да запосли око 150 нових радника.

Начелник Аџић истакао је да ће Општина изаћи у сусрет ПМП
групацији која жели да изгради још једну халу у Градишци која
ће омогућити повећање производње, а самим тим и отварање
нових радних мјеста.

„Господин Поцо је био у посјети Локалној управи јер жели да
инвестира у још један објекат величине садашње хале, да
прошири производњу и да додатно запосли одређени број
радника. Ја као начелник заједно са својим сарадницима ћемо
бити на услузи да брзим рјешењима и доношењем адекватних
докумената убрзамо почетак те инвестиције“, истакао је Аџић.

Он је подсјетио да „ПМП Јелшинград“ једна од најздравијих
приватизација на простору општине, јер у моменту када је ова
„ПМП групација“ преузела Јелшинград било је 80 запослених, а
сад има око 220 радника.

Они су посјетили Техничку школу у Градишци и радовима на
опремању кабинета за ЦНЦ машину и кабинета за мехатронику.

„Локална управа, ова образовна установа и привредни
субјекти остварују добру сарадњу, и увођењем нових смјерова –
техничара ЦНЦ и информационих технологија стварају се
кадрови који ће по завршетку школовања лакше доћи до за -
послења“, нагласио је Аџић и додао да је Општина уложила око
40.000 конвертибилних марака у грађевинске радове, односно
опремање два кабинета. 

Власник компаније „ПМП Јелшинград ФМГ индустрис Гра -
дишка“ Луиђи Поцо рекао је да ПМП групација 11 година при -
вређује на подручју општине Градишка и има добру и коректну
сарадњу са локалном администрацијом. Поцо је иста као да ова
компанија планира да прошири сарадњу са Тех ничком школом
у Градишци. Он је похвалио локалну адми нистрацију која, како
каже, има добар осјећај и однос према инвеститорима на
територији општине. 

Директор Техничке школе Градишка, Владо Томић, рекао је
да су ученици ове школе дио практичне наставе изводили у
„ПМП Јелшинград“, гдје су се и запослили након завршетка шко -
ловања.

У сарадњи са Машинским факултетом Бањалука, путем
пројекта „Прилика плус“, Техничкој школи обезбјеђени су ЦНЦ
тренажери и опрема за хидраулику вриједности 60.000 КМ.

Добра сарадња Општине Градишка, Техничке школе и компанијe „ПМП Јелшинград ФМГ индустрис“

ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА И НОВА РАДНА МЈЕСТА
„ПМП Јелшинград ФМГ“ планира градити још једну халу у Градишци, док обучен кадар обезбјеђују
Општина и Техничка школа.



Градишке новине 11
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" ГРАДИШКА

У КП „Водовод“ Градишка у току су
активности на реализацији бројних про -
јеката који имају за циљ повећање нивоа
управљања ресурсима и свим процесима
рада. Један од пројеката, свакако је МЕГ
пројекат, у оквиру кога су начелник опш -
тине Зоран Аџић и в.д директора овог
комуналног предузећа Сандро Зеничанин
потписали Уговор о пружању јавних
водних услуга на подручју општине.   

Начелник општине Зоран Аџић, рекао
је да је Општина укључена у реализацију
МЕГ пројекта, који има за циљ и унапре -
ђење пружања услуга КП "Водовод" Гра -
дишка.

"Смисао пројекта је да предузеће
"Водовод" учинимо самоодрживим и еко -
номски стабилним, како би се могло даље
развијати. Поред бројних активности за
унапређење рада Водовода, овај пројекат
има и социјалну компоненту која се
огледа у чињеници да ће локална управа
издвојити средства за субвенционисање
потрошње воде и осталих комуналних
услуга, корисницима сталне социјалне
помоћи", рекао је Аџић и додао да ће
Општина, уз подршку Evropske Investicione
Banke, обезбиједити и средства за реко -
нструкцију водоторња увођењем савре -
меног начина убризгавања воде у систем
водоснабдијевања. "Општина је распи -
сала и тендер за рефинансирање својих
кредитних задужења, како би омогућила
да се издвоји додатни милион КМ за ове
пројекте", напоменуо је Аџић.

В.д. директора КП „Водовод“ Градишка
Сандро Зеничанин, истакао је да ће се
кроз МЕГ пројекат, који преко УНДП-а
финансира Швајцарска Влада, омогућити
управљање имовином предузећа, успос -
тављање ГИС базе података за комплетан
систем водоснабдијевања и одводње
отпадних вода, управљање непри ходо -
ваном водом, смањење физичких комер -

цијалних губитака и израду новог со ф -
твера.

„Истовремено једне пројекте заврша -
вамо, а друге отварамо. У току је изградња
појединих кракова водовода у Горњој
Јурковици и Миљевићима у дужини од 3,4
км, а већ  планирамо изградњу цјевовода
у Грбавцима и Турјаку у дужини од 2,3 км.
У плану је почетак изградње главног
дистрибутивног цјевовода у насељу Греда
у дужини од 1,5 км“, рекао је Зеничанин.

У току су и активности на „Компоненти
2“ Европске Инвестиционе Банке, која се
тиче управљања губицима у водоводној
мрежи, што подразумијева потпуну ауто -
матизацију и телеметрију. КП „Водовод“
користи и грант Владе Јапана вриједан

120.000 КМ за набавку мјерне опреме и
система детекције кварова, а већ је реа -
лизован грант Владе Швајцарске вриједан
30 хиљада КМ у опреми за ДМА мјерне
зоне.

По питању система одводње, према
ријечима Зеничанина, основни фокус
усмјерен је на заштиту водоизворишта,
изградњи мреже колектора и санацији
свих елемената система на водо изво -
ришту, од цјевовода до водоторња. Са ЈП
„Воде Српске“  реализује се програм са -
нације препумпних станица у савском
сливу, са фокусом на црпну станицу „Кеј“.
Осим квалитетне одводње отпадних вода
максимална пажња ће бити посвећена и
њиховом пречишћавању.

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА РАДА

Потписивање уговора
у присуству менаџера
МЕГ пројекта, Горана
Штефатића

НЕОПХОДНО КОПАЊЕ НОВОГ БУНАРА
Израђени су пројекти алтернативног упуштања воде у цјевовод мимо водоторња,

како би се постојећи водоторањ могао санирати. „Неопходно је на водоизворишту
Жеравица остварити нове капацитете бушењем новог експлоатационог бунара, како
би се омогућило проширење водоводне мреже“, рекао је Сандро Зеничанин, в.д.
директор КП „Водовод“ Градишка.

У Комуналном предузећу „Градска
чистоћа“ у току су активности на форми -
рању јединице за одржавање локалних и
некатегорисаних путева, а у плану је и
набавка нових возила и опреме с
обзиром да возни парк у овом предузећу
није на завидном нивоу. 

В.д. директора КП „Градска чистоћа“
Градишка Жељко Билбија, истакао је да
ће формирање ове јединице значајно
унап риједити рад овог комуналног пре -
дузећа. 

„Формирањем јединице за одр жа -
вање локалних и некатегорисаних пу тева
има ћемо, не само уређене путеве, већ ће
и наша зимска служба бити ефи каснија“,
рекао је Билбија и нагласио да у овом
пре дузећу већ теку припреме за
предстојећу зимску сезону.

Минулих мјесеци интензивно се ра -
дило на прикупљању отпада, а то потвр -

ђује и чињеница да је током августа, пре -
ма Би лби јиним ријечима, на депонију у
Ра миће одвежено чак 1200 тона каба стог
отпада.

Билбија је рекао да се, осим прику -
пљања отпада, интензивно радило на
уре ђењу јавних површина и да је на по -
дручју града засађено 60 садница дрвећа
и око 3.000 садница цвијећа. 

Уређен је савски кеј, офарбане клупе
и још много тога што је наш град учинило
чишћим и љепшим.

КП „Чистоћа“ организује и рад Пар -
кинг сервиса. 

УСКОРО НОВЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

В.д. директора КП „Градска чистоћа“ Гради -
шка Жељко Билбија

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ГРАДИШКА



У Дому здравља у Градишци крајем априла  почело је изда -
вање упутница и лабораторијских налаза електронским путем,
захваљујући лабораторијском информационом систему, који је
донација београдске фирме „Маклер“ у оквиру специјалних и
паралелних веза Републике Српске и Србије.

Вриједност донације - ЛИС система и имунохемијског анали -
затора који се користи за анализу хормона и тумормаркера,
износи 55.000 КМ, а Дом здравља Градишка набавио је додатну
рачунарску и другу опрему која је потребна за функционисање
система. 

Начелник општине Градишка Зоран Аџић озваничио је
поче так рада ЛИС система и био је први пацијент коме је
урађена анализа крви у веома кратком временском року.

Аџић је истакао да је вриједно похвале свако унапређење
ефикасности примарне здравствене заштите, коју Дом здравља
треба и даље да развија, те да, уз могуће уштеде и рационали -
зацију, постане једна од најрепрезентативнијих здравствених
установа у Српској.

Начелник општине је рекао да локална управа настоји да
обезбиједи квалитетну примарну здравствену заштиту и
социјално угроженом становништву, као и да се из општинског
буџета Дому здравља уплаћују средства за партиципацију
пензионерима који имају до 65 година. 

Директор Дома здравља Градишка Тихомир Михајловић
рекао је да је ЛИС систем скратио вријеме издавања лаборато -
ријских налаза са три дана на свега пар часова. 

„Било је потребно да пацијент један дан оде код свог
породичног љекара и узме упутницу, други дан да дође у
лабораторију, извади крв и добије налаз, а трећи дан тек носи
тај исти налаз свом љекару. Са ЛИС системом након вађења
крви потребно је само неколико часова да налаз буде на
монитору љекара који је упутио пацијента“, рекао је
Михајловић и додао да је Дом здравља у Градишци међу првим
у Српској који користи овакав лабораторијски информациони
систем.

НОВЕ УСЛУГЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ГРАДИШКА

ОПЕРАЦИЈЕ ИЗ ДОМЕНА
ЛАПАРОСКОПСКЕ
ХИРУРГИЈЕ

У Болници Градишка у наредном период биће извођене
лапароскопске операције жучне кесе и дебелог цријева, као и
неки други хируршки захвати под вођством врхунских
стручњака неинвазивне хирургије из Србије. 

Вршилац дужности директора градишке Болнице Мирко
Манојловић рекао је да ће пацијентима из свих крајева
Републике Српске бити извођени ових хируршки захвати о
трошку Фонда здравственог осигурања. 

Манојловић каже да се минимално инвазивна хирургија у
градишкој болници примјењује од 2012. године, захваљујући
тиму тадашњих хирурга.

„Од тада Републичка агенција за сертификацију прати
одређене параметре квалитета, према којима смо у области
лапароскопске хирургије лидер међу здравственим установама
у Републици Српској“, истакао је Манојловић.

Он каже да је Болница Градишка од 1. августа успоставила
нови вид сарадње са Фондом здравственог осигурања на основу
којег је добила одобрење за проширење спектра
лапароскопских операција.

„Градишка болница је у овом тренутку кадровски, технички
и просторно оспособљена. Посједујемо сву потребну опрему за
извођење тих операција, као и модерну интензивну његу са
врхунским мониторингом, тако да можемо прихватити даље

лијечење и праћење тих пацијената“, рекао је Манојловић. 
Један од водећих стручњака у Србији за минимално

инвазивну хирургију Милош Бјеловић из Клиничког центра
Србије каже да ова област хирургије није више ствар будућности,
већ садашњости, иако се релативно споро уводи у здравствене
установе у региону. 

Он је додао да ова напредна техника има предност у односу
на „отворену хирургију“ када је ријеч о трошковима и ефектима.

„Мање је бола, мање трауме, бржи је опоравак и мањи
проценат компликација“, појаснио је Бјеловић. 

Начелник хируршког одјељења Ургентног центра Клиничког
центра Војводине Александар Глуховић  рекао је да ће операције
из домена лапароскопске хирургије бити извођене у Градишци
захваљујући подршци Министарства здравља и социјалне
заштите РС и Фонда здравственог осигурања.

Он је подсјетио да је сарадња Опште болнице Градишка и
Клиничког центра Војводина почела прије пет година.
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УНАПРИЈЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДИШЦИ

У ДОМУ ЗДРАВЉА ИНСТАЛИРАН ЛАБОРАТОРИЈСКИ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Хирурзи у Градишци
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Старјешина Професионалне ватро -
гасне јединице Градишка Горан Стојако -
вић, рекао је да се тренутно изводи прва
фаза реконструкције Ватрогасног дома,
која обухвата израду новог крова, те
доградњу 120 квадрата новог простора.
„Реконструкцијом Ватрогасног дома ри -
јешиће се дугогодишњи проблем проки -
шњавања унутар објекта што ће знатно
побољшати услове рада ватрогасаца. У
надограђеном дијелу дома биће смјеш -
тена и архивска грађа Општинске управе,
која се тренутно налази на двије неаде -
кватне локације“, рекао је Стојаковић и
додао да је сљедеће године у плану реа -
лизација друге фазе овог пројекта у коју
спадају унутрашњи радови, фасада и

столарија. Градишки ватрогасци у новим
просторијама моћи ће организовати ра -
зличите активности, попут провјере њи -
хове физичке спремности и испи тивања
опреме. Стојаковић је истакао да ће се ове
године, средствима Ватрогасног савеза
РС, набавити још једно навално ватро -
гасно возило, али и друга опрема, што је,
како каже, битно за успјешнији рад ватро -
гасаца и већу безбједност грађана. 

У ПВЈ Градишка подсјећају да је до пр -
вог октобра забрањено паљење ватре, те
апелују на грађане да се придржавају оп -
штинских одредби. Градишки ватрога сци

су у овој години, закључно са авгу стом,
имали 210 ра зли чи тих интер ве нција.

ПЛАНОВИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДИШКА

Професионална ватрогасна
јединица Градишка ускоро ће
имати бољи и условнији
простор за одвијање рада јер
се почело са реконструкцијом
Ватрогасног дома за шта је из
буџета Oпштине издвојено око
105.000 марака.

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И НАБАВКА
НОВЕ ОПРЕМЕ Реконструкција крова Ватрогасног дома

Опрема
„Имамо у плану набавку новог ва тро -

гасног возила и друге опреме попут
опреме за производњу лаке пјене и
извлачење дима из задимљених прос -
тора. Вриједност наведене опреме је
218.000 КМ, а пројекат ће бити реали -
зован путем Ватрогасног савеза РС“, ка -
же Стојаковић.

На подручју које покрива Полицијска
управа Градишка у првом полугодишту
ове године забиљежен је пад евиденти -
раних кривичних дјела за 14,58 %, нару -
шавања јавног реда и мира за 24,72 %, те
саобраћајних незгода за 8,95 % у односу
на исти период прошле године.

„Стање безбједности на подручју По -

ли цијске управе Градишка се може оци -
јенити као задовољавајуће јер је за би -
љежен пад у свим сегменитима. У првих
шест мјесеци нису евидентирана криви -
чна дјела која би изазвала узне миреност
јавности, међу којима су убис тва, разбој -
ништва и тежа кривична дјела“, истакао је
начелник ПУ Градишка Милош Бркић и
додао да су ове године на подру чју у
надлежности ПУ Градишка забиље жене
двије саобраћајне несреће у којима су два
лица смртно страдала.

Начелник Одјељења кримина листич -
ке полиције Жељко Пузић је истакао да је
у периоду јануар-јун евидентирано 205
кривичних дјела, 185 кривичних дјела је
из области општег криминалитета што је
мање за 13,95 % у односу на упоредни
период када је евидентирано 215 кри -
вична дјела. У посматраном периоду при -
ја вљена су 102 кривична дјела против
имовине, од чега 49 тешких крађа и 27
крађа.

Полиција је у првих шест мјесеци у

акцији „Табако” пронашла и одузела више
паковања резаног сувог дувана, укупне
тежине 77,5 килограма и 430 кутија ци -
гарета.

Када је ријеч о опојним дрогама,
откривено је седам кривичних дјела и два
прекршаја и том приликом је пронађено
и одузето 2.242 грама марихуане, 379
сјеменки индијске конопље и 39 стабљика
канабиса, а осам лица је лишено слободе.

Начелник Одјељења полиције Поли -
ци јске управе Градишка Дејан Трифковић
је истакао да је на подручју ове управе у
посматраном периоду евидентирано је
134 нарушавања јавног рада и мира што
је за 24,72 % мање него у истом периоду
прошле године када је евидентирано 178.

Крајем марта ове године формирана
је Полицијска управа Градишка, која пре -
ма новом Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у МУП-у РС добила територију Гра -
дишке и Српца. 

Смањен криминалитет на подручју које покрива Полицијска управа Градишка

НОВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДО ЕФИКАСНОСТИ
Формирањем Полицијске управе Градишка стање безбједности је задовљавајуће, смањен је број
кривичних дјела, као и забиљежених случајева нарушавања јавног реда и мира.

Полицијска управа 
Градишка

* Одјељење полиције
* Одјељење криминалистичке поли -

ције
* Одјељење за правне и кадровске

послове
* Полицијска станица за безбједност

саобраћаја Градишка
* Јединица за подршку Градишка
* Полицијска станица Градишка
* Полицијска станица Нова Топола
* Полицијска станица Србац
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ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ: 12. ДАНИ ВОЋА „ПОТКОЗАРЈЕ 2017“

У тешкој производној години воћари
општине, излажући најквалитетније што је
остало послије временских неприлика, још
једном су показали да је Градишка најзна -
чајнија тачка на воћарској мапи. 

Изложбени штандови су блистали са 500
експоната најквалитетније јабуке, крушке,
шљиве и брескве и поред тешке године која
се осим на принос одразила и на квалитет.

Манифестацију је отворио начелник
општине Градишка Зоран Аџић, који је ре -
као да је за произвођаче из Поткозарја и
Просаре веома важно да се „Дани воћа“
одржавају у самом срцу производње воћа.
Аџић је додао да је циљ локалне управе да
ова манифестација прерасте у сајам по
којем би општина Градишка била препо -
знатиљива, не само у Републици Српској,
него у региону и шире. Начелник општине
је изразио задовољство што су воћари и
поред лоших временских прилика успјели

произвести квалитетне плодове, нагла -
сивши да у будућности, без система наво -
дњавања, противградних мрежа и других
заштита, неће бити могућа квалитетна по -

љо привредна производња.
Помоћник министра пољопривреде,

шумарства и водопривреде Републике Срп -
ске Чедомир Стојановић рекао је да је ова
година била јако тешка за пољо привре -
днике и додао да је Влада Српске субвен -
ционирала производњу у воћарству. 

„У системе за наводњавање у Републици
Српској планирано је уложити око 40 мили -
она КМ. У подградачком крају планирано је
да се поставе системи за наводњавање на
површини од 2000 хектара“, рекао је Стоја -
новић.

Предсједник Мјесне заједнице Горњи
Подградци Звјездан Панић навео је да
подградачки крај има највећи воћарски
потенцијал и додао да ресорно минист -
арство значајно подржава воћаре путем
подстицаја.

Дане воћа организује Општина Гра -
дишка и Мјесна заједница Горњи Подградци
у оквиру манифестације „Градишка јесен“.

До сада је ресорно министарство организовало три презе -
нтације проведених активности на изради идејног рјешења
развоја иригационог система на подручју воћњака у Потк зарју.
Предложена рјешења за бране, осим наводњавања, имале би и
функцију заштите од вода. „То је у складу са интегралним
приступом управљања водама и потребом да се граде
вишенамјенске бране“, истакнуто је током презентација којима
су присуствовали и представници Општине Градишка. Израда
техничке документације финансира се из кредита Свјетске
банке у оквиру Пројекта развоја наводњавања.  

Осим изградње акумулација за наводњавање воћњака у
поодмаклој фази су припреме за почетак активности прево -
ђења вода Врбаса. Завршена је и израда главног пројекта

канала Врбас - Осорна, чиме ће бити обезбијеђено извориште
за наводњавање 14.500 хектара пољопривредних површина у
Лијевче пољу. 

Паралелно са пројектима Владе Републике Српске
реализују се и активности у индивидуалном сектору. На
плантажама Агроимпекс у Јабланици, највећег произвођача
јабука у БиХ већ су почели са изградњом акумулација и хидран -
тске мреже, на 90 хектара, за систем орошавања који штити
воћњаке од касног мраза. Како каже власник „Агроимпекса“,
Никола Вукелић, инвестиција је вриједна око 2 милиона КМ, али
то се може исплатити за годину дана јер је у посљедње двије
године касни мраз на овим плантажама причинио штету
процјењену на 4 милиона КМ.

Изградња система за наводњавање пољопривредних површина

АКУМУЛАЦИЈЕ ЗА СИГУРНУ ПРОИЗВОДЊУ
Да би се у будућности елиминисали негативни утицаји суше, Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде покренуло је активности на изградњи акумулација за наводњавање у општини
Градишка. Планирано је да се на  подручју Поткозарја новим системима наводњава  око 2.000 хектара. 

ВОЋЕ ПРЕПОЗНАТЉИВ БРЕНД ОПШТИНЕ
У Горњим Подградцима одржана је 12. манифестација Дани воћа „Поткозарје 2017“ на којој је стотину
излагача са подручја Градишке, као и општина из окружења, изложило више од 30 сорти воћа. 

Општина Градишка у самом је врху
по производњи воћа у БиХ. На око 2.000
хектара воћњака око 400 пољопри -
вредних произвођача годишње произ -
веде око 60.000 тона воћа, што чини
40% укупне воћарске производње у
цијелој Републици Српској.

* * *
На Данима воћа одржани су округли

сто и стручна предавања у области во -
ћарства, а поред награда за излагаче,
награђен је и најбољи ликовни рад на
тему воће. Све ово је праћено приго -
дним културно-умјетничким програ -
мом.
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Поводом крсне славе Савјет МЗ Турјак
организовао је „11. Илинданске свечано -
сти“ у којима су учествовале изворне групе
из Градишке, Козарске Дубице, Кос тајнице
и Бањалуке и КУД  „Коловит” - сек ција
Турјак.

Отварајући манифестацију начелник
општине Градишка, Зоран Аџић је рекао да
обичаје поткозарског краја треба баш -
тинити и његовати јер само друштво које
чува културу има своју перспективу. Вођа
групе „Синови Козаре“ из Турјака, Мирко
Чупић, рекао је да 18 година пјевају ојка чу,
изворну турјачку пјесму коју су насли једили
од дједова.

Предсједник Савјета мјесне заједнице
Турјак, Ненад Мирјанић, навео је да ће и
убудуће настојати да његују традицију
поткозарског краја.

У Брезик Ламинцима је одржан „11.
Петровдански сабор фолклора“ на коме је
наступило 25 КУД-ова са подручја Гради шке
и сусједних општина. Организовано је
традиционално машалање, гастрофест и
дефиле учесника.Замјеник начелника
општине Градишка, Огњен Жмирић, из -
разио је захвалност КУД-у „Дукати“ и МЗ
Брезик Ламинци на манифестацији која
окупља велики број учесника и посје тилаца
ичува традицију. Предсједник КУД-а

„Дукати“, Ранко Цумбо, истакао је да кроз
сабор фолклора настоје обезби једити дјеци
да склапају нова прија тељ ства.Он се
захвалио Удружењу жена „Бре за“ које
годинама помаже рад КУД-а „Дукати“.

На „12. Поткозарском посјелу“ у Дому
културе у Горњим Подградцима насту пи ло
је 14 изворних пјевачких групаиз Гра дишке,
Приједора, Козарске Дубице, Кос тајнице,
Брчког и Окучана. Предсје дник Органи -
зационог одбора, Ратко Малешевић је
истакао да група „Козарско срце“, његује
ојкачу коју су пјевали њихови преци.
Малешевић је навео да млади нису
заинтересовани за изворну пјесму, али да
их има доста у КУД-у „Ко зара“ и изразио
наду да ће неко од њих наставити традицију
изворне пјесме.

Пјевачке групе представиле су се и на
раскршћима засеока Панићи-Вујићи-Пе -
јићи и Тенџерићи-Ћирићи, испред храма
Светог Димитрија у Горњим Подградцима
и у Дому културе у Доњим Подградцима.

На 11. Грбавачком прелу „Да нам се
обичаји не забораве“ осим домаћина КУД-
а „13 Скојевки“ и изворне групе „Понос
Козаре“, наступиле су пјевачке групе и КУД-
ови из Градишке и сусједних опш ти на.
Начелник општине Зоран Аџић, рекао је да
је то престижна манифестација која чува
обичаје српског народа наше опш ти не и
Републике Српске. Члан групе „Понос
Козаре“, Јован Шокчевић, нагласио је да
његују изворне пјесме, да своје воле, а туђе
поштују, да често путују и настоје да узврате
гостопримство.

ЊЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА НАШЕГ КРАЈА

ЛИЈЕВЧЕ ПОЉЕ И ПОТКОЗАРЈЕ ОДЗВАЊАЛО
НАРОДНОМ ИГРОМ И ПЈЕСМОМ

Општина Градишка препознала је значај и подржала
одржавање културних манифестација током јуна, јула и
августа, које његују обичаје и традицију Лијевча поља
и Поткозарја.



Први човјек општине, рекао је да су у буџету Општине за
ову годину први пут обезбјеђена средства за новчане награде
најбољим ученицима, на водећи да је 28 вуковаца награђено
са по 100 КМ, седам ученика генерације основних школа са
по 300 КМ и пет ученика генерације средњих школа са по 500
КМ. 

„То су млади људи који сада имају први избор уписа
средњих школа и факултета и избор даљњег животног
занимања. Хтјели смо да на овакав начин стимулишемо не
само награђене него и друге ученике, да покажемо да неко

води рачуна и прати њихова улагања у знање“, рекао је Аџић.
На челник општине је истакао да локална управа у сарадњи
са наставницима и директорима школа мора да стимулише
ученике и подсјетио да Општина Гра дишка стипендира 240
студената. 

Ученица генерације Техничке школе, у занимањима
четвртог степена, Ања Зјајић, истакла је да пријем код наче -
лника општине за све награђене уче нике представља
признање за до са дашњи труд и подстицај за даље успјехе у
школовању. 
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У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ СЈЕЛО
411 ПРВАЧИЋА

У школској 2017/18. години у школске клупе на подручју
општине Градишка сјело је 411 првачића, што је за 11 више у
односу на протеклу годину. 

Начелник општине Градишка честитао је дјеци полазак у
школу, пожелио им успјешно школовање, а првачићима су
уручени и пригодни поклони, док су за ученике ромске
националности обезбијеђени уџбеници.

Начелник Аџић је рекао да првачићи почињу нови период

у свом дјетињству и одрастању – период школавања, гдје ће
упознати нове другаре, учити и полако стварати темеље за
своја будућа занимања, а локална управа ће се потрудити да
им, када заврше школовање, обезбиједи запослење, да би
они имали интерес да остану да живе на подручју Градишке
и Републике Српске.

У О.Ш. „Свети Сава“ Дубраве дочеку првачића
присуствовали су министар просвјете и културе РС Дане
Малешевић и директор Ауто-мото савеза РС Ранко Бабић.

Истичући да је дочек првачића увијек радостан догађај,
министар Малешевић је рекао да је забрињавајуће то што је
у већини школа у Српској све мање ученика, што је случај и са
ОШ „Свети Сава“. Министар Малешевић је навео да су Влада
Српске и УНДП обезбиједили око 200.000 КМ за ре -
конструкцију ове основне школе. Он је рекао да је  Влада
Српске обезбиједила 50 одсто средстава за реконструкцију
која ће школски објекат „довести у стање енергетске
ефикасности“ и додао да је прошле године обезбијеђено око
20.000 КМ за реконструкцију санитарних чворова, а у
неколико наврата помагало се у набавци рачунарске опреме.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић најавио је да ће,
након завршетка реконструкције школе, локална управа
издвојити средства за асфалтирање прилазног пута школи,
те уређење и освјетљење спортског терена. 

Настава на подручју општине Градишка почела је у три
средње и седам основних школа. У школске клупе сјело је 5
284 ученика, односно 3 749 основаца и 1 535 средњошколаца.

ПРИЈЕМ ЗА ВУКОВЦЕ И УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Начелник општине Градишка Зоран Аџић организовао је пријем за ученике носиоце
дипломе Вук Стефановић Караџић и ученике генерације завршних разреда основних и
средњих школа са подручја наше општине.
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Начелник општине Гради -
шка Зоран Аџић организовао је
пријем за дјецу са Косова и

Метохије која су боравила у
Градишци у оквиру акције „Спо -
јимо ср пску дјецу Косова и

Метохије и Републике Српске“. 
Поздрављајући 44 ученика

из При лужја из општине Вучи -
трн и њихове наставнике, наче -
лник општине изразио је
за до вољство што су дошли у
Градишку, нагласивши да је
жеља локалне управе да дјеца
понесу лијепе успомене са
простора општине Градишка, да
стекну другаре и да осјете да
наша срца куцају за њих. 

Начелник Аџић дјеци је
уручио дарове, те изразио
захвалност ди ректорима осно -

вних школа „Козарска дјеца” и
„Свети Сава”, Зори Малешевић
и Рајни Солдат, као и уче -
ницима и њиховим родите -
љима који су били ового ди- 
шњи домаћини.

Николија Петронијевић, ре -
кла је да је први пут у Републици
Српској, да је у Градишци стекла
доста пријатеља са којима ће
остати у контакту. Она је истакла
да су их породице код којих
бораве водиле на разна мјеста
да упознају Градишку и да се
одлично овдје осјећају.

Начелник општине изразио
је зах валност градишким до -
бро вољним да ваоцима крви за
исказану хуманост којом
директно доприносе спаша -
вању људских живота и за -
довољство што је Градишка
водећа општина у Српској када
је у питању добровољно дава -
лаштво. Он је рекао да је
Општина Градишка препозна -
ла значај ОО Црвеног крста на
афирмацији и про мовисању
вриједности давалаштва крви,
као и окупљања младих људи
и да за њен рад издваја 80.000
КМ на годишњем нивоу, као и
рад Удружења добровољних

да ваоца крви за које издваја
15.000 КМ. Аџић је апеловао на
послодавце са подручја оп -
штине да схвате вриједност
чина до бровољног давала ш -
тва крви, да испоштују про -
цедуре и подрже људе који се
одлуче на овај хумани гест. 

Мирко Малешевић и Јас -
минка Мерда новић Блекић
рекордери су у добро вољном
даривању крви. Мердановић
Блекић је крв даровала 125
пута, док је Малешевић крв
даровао 173 пута.

Начелник Службе тран сфу -
зије у Градишци Марија Цвје -
тко вић, рекла је да је битно

повећати број добровољних
давалаца и различитост у кр -
вним групама како би се по -
криле потребе.

Градишка има пет добро -

вољних давалаца са преко 130
даривања крви, више од
двадесет њих који су крв дали
више од 100 пута и 75 оних са
50 даривања.

„КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА“
У Културном центру Градишка одржана је „Конференција беба“ манифестација 
чији је циљ повећање наталитета и јачање свијести о значају породице и породичних
вриједности. 

Замјеник начелника оп -
штине Гра дишка Огњен Жми -
рић, уручио je нов чане награде
и поклоне најмлађој беби
Јакову Голићу, нај старијој Ни -
колини Дивић и бебама са
највише браће и сестара,
Лазару Јањанину, Иви Ива -
штанин и Душану и Милици
Со лдатић, који су добили наг -
раду и као бли занци.

Награђени су и близанци
Милица и Никола Миси мовић,
Уна и Софија До ше новић и
Соња и Милан Кне жевић, а
поклон и ро ђенданску торту

добила је Тања Митровић, која
је на дан кон ференције про -
славила први рође ндан.

За подршку прона та ли -
тетне поли тике у опш тинском
Буџету обезби јеђено је 40.000
КМ за поклоне но во  рођеним
бебама и око 15.000 за суфи -
нансирање вантје лесне опло -
дње.

„Конференцију беба“ ор -
ганизо вало је Министа рство
по родице, ом ла дине и сп орта
РС у сарадњи са Оп ш тином
Градишка и уз ме  дијско пок -
ровитељство РТРС-а.

ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

ВИШЕСТРУКИ ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
Поводом Свјетског дана добровољних давалаца крви, начелник општине Градишка Зоран Аџић примио
је представнике ОО Црвеног крста Градишка и вишеструке добровољне даваоце крви.



18 Градишке новине

Служењем парастоса у цркви Покрова
Пресвете Богородице, полагањем
вијенаца на спомен-плочу погинулим
Србима Западне Славоније, те спуштањем
вијенаца са „моста спаса” у ријеку Саву, у
Градишци је, 1. маја, обиљежена 22.
годишњица од страдања и егзодуса
српског народа из Западне Славоније у
акцији хрватских оружаних снага „Бљесак“
у којој је убијено или нестало 283 Срба.

Предсједник Републике Српске Милорад Додик, рекао је
да су Срби из Западне Славоније прије 22 године прешли мост
на ријеци Сави и трајно напустили своја огњишта. „То није
било довољно него су колоне избјеглица бомбардовали из
авиона, и за тај злочин, као и многе друге злочине над
Србима, нико није одговарао“, рекао је предсједник Додик
нагласивши да без Српске нема ни слободе за Србе и да је
српско страдање у значајној мјери спријечено постојањем
Републике Српске. 

Министар рада и борачко-инвалидске заштите РС
Миленко Савановић, рекао је да је Одбор Владе Републике
Српске за његовање традиције ослободилачких ратова
уврстио обиљежавање страдања Срба Западне Славоније у
догађаје од републичког значаја, јер су Срби из Западне

Славоније протјерани са својих огњишта и одузето им је оно
што припада сваком нормалном човјеку, а то је право на
живот и слободу.

„Ми ћемо настојати, онолико колико је у нашој моћи, да
се процесуирају они који су чинили злочине на овим
просторима. То зависи и од тужилаштава Хрватске и БиХ, али
и 22 године од трагичног догађаја у Западној Славонији нису
процесуирани они који су чинили зло над српским народом”,
рекао је Савановић.

Предсједник Скупштине општине Градишка Миленко
Павловић, рекао је да је велики број Срба из Западне
Славоније прије 22 године нашао уточиште и слободу у
Градишци, да су многи отишли даље да живе широм свијета,
а да су они коју су остали у Градишци вриједни и добри
грађани који дијеле судбину свих људи на подручју општине
Градишка.

Замјеник начелника општине Градишка Огњен Жмирић,
рекао је да је 16 погинулих бораца на Боковима учествовало у
одбрани не само Градишке, него и цијеле Републике Српске. 

„Тим људима дугујемо неизмјерну захвалност. Када су ти
храбри људи узели пушку у руке моја генерација је тек кренула
у основну школу. Та генерација тада није била свјесна значаја
њиховог херојског чина, али данас на све то гледа потпуно
другачије. Дати живот да бисмо ми данас живјели у слободи је
чин на коме не можемо довољно захвалити, већ само покушати

да што више бринемо о њиховим породицама“, нагласио је
Жмирић.

Изасланик предсједника Републике Српске Миладин
Драгичевић, рекао је да су српски борци на почетку рата
херојском борбом одбили хрватске нападе и дали животе у тој
борби, те нагласио да до сада није посвећивано довољно пажње
обиљежавању овог догађаја јер се све сводило на локални ниво.

Драгичевић је истакао је да ће предложити да убудуће
годишњице одбране Градишке буду обиљежаване у орга -
низацији Републичког одбора за обиљежавање значајних датума
из Одбрамбено-отаџбинског рата. 

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске
Ненад Стевандић, рекао је да је у прошлости придавано мало
пажње обиљежавању оваквих датума, те навео да самим тим
што је сада много више људи на обиљежавању говори да „наша
свијест сазријева“. 

„Надам се да ће та свијест сазријевати и ка нашој сарадњи, а
не подјелама. Сигурно је да је нама то лакше него онима који су
ишли да дају животе да би одбранили Републику Српску. Надам
се да ће опомена ових 16 јунака и свих погинулих бораца
учинити нас паметнијим“, нагласио је Стевандић.

На помену је читан рецитал под називом „Од снова огрлица“
аутора Гојка Вујановића.

ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА
СРБА ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ

ОБИЉЕЖЕНО 25 ГОДИНА ОДБРАНЕ ГРАДИШКЕ 
„БОКОВИ 1992-2017“

У спомен-комплексу у Бок Јанковцу служен је парастос и положени вијенци поводом 25
година од одбране Градишке и Републике Српске од агресије хрватске војске, када је
живот изгубило 16 српских бораца. 
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Каран је истакао да је распадом бивше
Југославије српски народ био присиљен да
уђе у трагични сукоб на овим просторима и
бори се за своје животе, територију на којој
живи и слободу. 

„У тој борби српски народ је створио
Републику Српску, а данас смо, указом
предсједника Републике Српске, дали
одликовања онима који су највише дали у
тој борби“, рекао је Каран. Он је навео да је
обавеза свих да граде бољу и љепшу
Републику Српску и да се на такав начин
одуже онима који су дали своје животе за
њено стварање. 

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић, рекао је да је обавеза друштва и
власти да воде рачуна о породицама
погинулих бораца, ратним војним
инвалидима и борцима. 

„Морамо да стварамо услове да њихови
потомци пронађу посао и егзистенцију и
наставе и даље да живе на овим
просторима. Општина Градишка ове године
повећала је за 12 одсто буџетска издвајања
за борачку популацију“, рекао је Аџић. 

Он је додао да је у сарадњи Општине и
Владе Републике Српске у Градишци
стамбено збринуто 117 породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида
од I до IV категорије, за шта је Влада
издвојила четири милиона КМ, а Општина
1,2 милиона КМ. 

Супруга погинулог борца Мира Нинић
из Градишке истакла је да додјела

постхумних одликовања за погинуле борце
представља јако емотиван догађај за
њихове породице. 

„Овим догађајем се присјећамо својих
најмилијих који су дали своје животе за
Републику Српску“, рекла је Нинићева. 

ПОМОЋ У СТАМБЕНОМ
ЗБРИЊАВАЊУ ЗА 111

КОРИСНИКА

У складу са Програмом борачко-инва -
лидске заштите за 2017. годину Општина
Градишка ће из буџета издвојити 130.000
КМ за помоћ у стамбеном збрињавању
ратних војних инвалида од V до X катего -
рије и стамбено незбринутих најугроже -
нијих бораца.

Наведена средства, по претходно обја -
вљеном Јавном конкурсу, одобрена су за
111 корисника, а одлуку о њиховом из -
бору донијела је Првостепена стамбена
комисија за борачко-инвалидску заштиту
општине Градишка састављена од пре -
дставника више општинских организација
проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског
рата. Ова Комисија, након обиласка те -
рена, одлуку је донијела консензусом, а
изабрани корисници добиће помоћ за
изградњу или куповину стамбене једи -
нице или нужну адаптацију постојећег
стамбеног објекта.

У овој години за борачко-инвалидску
заштиту из општинског буџета издвојиће
се 12 одсто више средстава у односу на
прошлу годину. Реализација овог прог -
рама, поред горе поменуте помоћи у
стамбеном збрињавању, обухвата једно -
кратне помоћи представницима борачких
категорија и средства за рад и несметано
функционисање борачких организација,
укључујући и провођење одређених
пројеката из области борачко-инвалидске
заштите. У току су активности на реали -
зацији пројекта доградње спомен-оби -
љежја погинулим борцима Од брам бе-
но-отаџбинског рата. Доградња ће обу -
хватити израду спомен-плоча на којима
ће бити исписана имена 610 погинулих
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата са
подручја наше општине. Значајна сре -
дства издвојена су за изградњу и од -
ржавање спомен-обиљежја на подручју
општине. Једна од наведених активности
је уређење спомен-комплекса у Мјесној
заједници Бок Јанковац на коме су поред
вањског уређења извршени радови на
уређењу Друштвеног дома и спомен-собе,
а рјешена је и изградња расвјете.

ОДЛИКОВАЊА ЗА ИЗУЗЕТНЕ ЗАСЛУГЕ ЗА ОДБРАНУ И СТВАРАЊЕ СРПСКЕ

ПОСТХУМНО ОДЛИКОВАНО 
26 БОРАЦА ИЗ ГРАДИШКЕ,

ПРЊАВОРА И ЛАКТАША
Изасланик предсједника Републике Српске Синиша Каран
уручио је данас у Градишци одликовања породицама 26
погинулих бораца Војске Републике Српске са подручја
општина Градишка, Прњавор и Лакташи, које је постхумно
одликовао предсједник Републике Милорад Додик. 

МЕДАЉЕ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД
На основу уставних овлаштења, пре -

д сједник Републике Српске је посље -
дњих неколико година постху мно
од ли ковао око 1.400 бораца Војске
Републике Српске погинулих у Одбра -
мбено-отаџбинском рату. Постхумна
одликовања уручена су породицама 12
погинулих бораца из Прњавора, 11 из
Градишке и три из Лакташа.

ПОСТХУМНО ОДЛИКОВАНИ
ГРАДИШКИ БОРЦИ

Драган Гвозденац, Драго Крава -
рушић, Јеленко Делић, Предраг Антић,
Војислав Цвишић, Васкрсије Грубач,
Раде Павловић, Недељко Малић, Павле
Попић, Михајло Вукомановић и Миле
Нинић.



Начелник општине Зоран Аџић, рекао је
да је за Градишку формирање ових једини -
ца веома значајно и да је ратни пут и једну и
другу бригаду водио широм Републике
Српске. 

„Сви који данас живимо заједно у Гради -
шци имамо моралну обавезу да одамо
почаст људима који су дали животе за сло -
боду Градишке и Републике Српске“, рекао
је Аџић. 

Он је истакао да је први пут заједно
обиљежена годишњица ове двије бригаде
и да ће то постати традиција, јер су грађани
који су дошли у Градишку 1995. године из
Србобрана /Доњег Вакуфа/ данас Градиш -
чани и заједно развијају општину и Репу -
блику Српску.

Ратни командант Прве градишке лаке
пјешадијске бригаде Бошко Гвозден,
подсјетио је да је бригада формирана 12.
јуна 1992. године и да је током рата обавила
најхуманији и најчаснији чин за сваког
официра и борца - одбранила свој народ. 

Ратни командант 19. србобранске
пјеша дијске бригаде Милан Вујић, истакао
је да је ова бригада била једна од
најуређенијих бригада у Српској, те
изразио задовољство што је први пут
заједно обиљежена годиш њица оснивања
обе бригаде, јер се око 50 одсто избјеглог
становништва из Србобрана населило

управо на подручју општине Градишка. 
У ратним дејствима погинуло је 119

бораца градишке и 291 борац србо -
бранске бригаде. На свечаној академији
читан је рецитал „Цвјетови из камена“
посвећен погинулим борцима Одбра -
мбено-отаџбинског рата, чији је аутор
Гојко Вујановић.
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ОТКРИВЕНА
СПОМЕН-БИСТА
ХЕРОЈУ МИЛИ
РИСТИЋУ

У Миљевићима је, 16. јула
2017. године, откривена спомен-
биста Мили Ристићу хероју који
је заслужан за пробој јасено -
вачких логораша 22. априла
1945. године када је ослобођено

више од 80 логораша највећег концентрационог логора
Јасеновац у НДХ.

Спомен-бисту открили су начелник општине Зоран Аџић,
представник ОО СУБНОР-а Градишка Остоја Поповић и унук
Миле Ристића, Бранислав Ристић. 

„Овдје смо да исправимо и једну историјску неправду.
Откривањем бисте Мили Ристићу одали смо признање човјеку
који је голорук успио да савлада усташког стражара, омогући
пробој и спаси живе свједоке о највећем геноциду на овим
просторима“, навео је начелник општине Зоран Аџић. 

У знак сјећања изрецитована је и пјесма „То мене боле
сјећања“ књижевника и аутора Гојка Вујановића.

Унук Бранислав Ристић, рекао је да је његов дјед добио
споменик 72 године послије пробоја логораша захваљујући
градишком СУБНОР-у, мјесној заједници и начелнику општине.
„Породица је поносна на дједове заслуге, а сам данашњи чин и
гест је корак ка буђењу наших сјећања и поштовања историје
коју заборављамо“, навео је Ристић.

Представник СУБНОР-а Градишка, Остоја Поповић, рекао је
да је Миле Ристић народни херој јер је спасио свој народ и
нагласио да потомци НОР-а неће заборавити његов херојски чин.

ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕМОРИЈАЛНИ
ЗБОР У РОГОЉИМА

У спомен-комплексу у Рогољима одана је пошта погинулим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, борцима Другог
свјетског рата, народном хероју Стевану Дукићу, жртвама
фашистичког терора, те Солунским борцима из овог краја.

Начелник општине Зоран Аџић, истакао је да је спомен-
комплекс у Рогољима примјер страдања српског народа у
протеклим ратовима.

„Дати су многи животи како би ми данас имали Републику
Српску. О страдању Срба овог краја много говори примјер
породице Мајданац. У спомен-комплексу уклесана су имена
дједа и унука”, рекао је начелник Аџић и додао да је битно да
млади његују традицију и сјећање на све оне који су положили
своје животе да би нама данас било боље као и да уче о историји
нашег народа како би наставили у будућности да граде
Републику Српску.

25 ГОДИНА ГРАДИШКЕ 
И СРБОБРАНСКЕ БРИГАДЕ

Служењем парастоса, полагањем вијенаца на Централном спомен-обиљежју погинулим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, те Свечаном академијом у Културном центру,
обиљежена је 25. годишњица оснивања Лаке пјешадијске бригаде Градишка и 19.
Србобранске пјешадијске бригаде.
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Осјећања народног хероја Енвера Ши -
љка којег су усташе стријељале у Тузли
почетком Другог свјетског рата, исказана у
пјесми „Јел ти жао што се растајемо“, након
седам и по деценија побудила су буру
емоција у његовом родном крају. Он је ову
пјесму написао непосредно прије стрије -
љања у тузланском затвору и посветио својој
љубави Фриди Лауфер, младој Јеврејки и
СКОЈ-евки, са којом је заједно провео прве
ратне године и ухапшен у околини Тузле.
Фрида, тада 21-годишња дјевојка депорто -
вана је у усташке логоре и заједно са
њиховим дјететом погубљена у Аушвицу.
Енвер је своју пјесму пјевао у затворској
ћелији и испред стрељачког строја. Њихова
љубавна прича годинама и деценијама
препричава се у Тузли, гдје је на иницијативу
садашњег градоначелника Јасмина Имамо -
вића градском мосту дато име Енвера
Шиљка и Фриде Лауфер, двије улице у граду
соли добиле су њихова имена, а непреболна
љубав инспирисала је Имамовића да напише
роман „Слана земља“. Послије репортаже у
„Еуроблицу“, трагична љубав народног херо -
ја из Градишке Енвера Шиљка добила је нову
димензију. Делегације два града, њихови
челници, глумци, пјевачи, музичари, филм -
ски ствараоци и други умјетници Тузле и
Градишке су 5. септембра у Улици Енвера
Шиљка у граду на Сави, одржали несваки -
дашњи скуп на којем је била Енверова и
Фридина родбина, многи мјештани… 

„Овим смо добили потпуну и савршену
слику једне љубави и два млада живота,
њихове антифашистичке борбе као трајне
вриједности која нас уједињује и спаја“, казао
је Имамовић подсјетивши да је дан сјећања
почео у исти дан и час, 5. новембра у 15 сати

и 15 минута када је прије 76 година Шиљак
погубљен. 

„Тек сада, доласком у Градишку, у родни
крај Енвера Шиљка, у потпуности сам стекао
слику о овом хероју, његовим породичним
коријенима, склоности ка музици, спорту и
жељи за слободом“, казао је Имамовић који
је, заједно са делегацијама Општине Гради -
шка, СУБНОР-а, Енверовом и Фриди ном
родбином положио цвијеће на бисте Енвера
Шиљкa али и хероја, Лепе Радић и Стевана
Дукића. 

„Овај дан је посебан зато што очима
пуним суза славимо љубав. У нашој поро -
дици се увијек причало о мојој тетки и о
Енверу“, казала је Тузланка Фрида Лауфер.
Фрида, архитекта у пензији је у Градишци
упознала и правницу Енверу Шиљак из
Бихаћа која је име добила по стрицу хероју.

„Љубав, искрена и топла, због које заболи
душа, а то је најтежа бол, нема препрека ни
граница. Окрутно вријеме фашизма преки -
нуло је младе животе али је зато преживјела
њихова љубав, њихова идеја и она сада спаја
два града“, казала је Енвера Шиљак. У
програму „Јел ти жао што се растајемо“ нас -
тупили су умјетници два града, глумци Дра -
шко Видовић, Адмир Мешић, Недим
Малкочевић, музичари Мирослав Вуковић,
Николина Калајџић, Милош Илић, Амел
Црнојевић, Саша Рајић, солиста Љубан
Трбојевић, а промовисан је роман „Слана
земља“ те премијерно приказан филм истог
имена редитеља Јасмина Дураковића из
Сарајева. 

„Послије ове невјероватно позитивне и
добре приче из Градишке планирамо сни -
мање дугометражног играног филма. У Тузли
и Градишци постоје глумци, музичари, писци

и други умјетници који то могу „изнијети“ и
ову трагичну судбину, исписану у роману
„Слана земља“ поставити на велико платно и
на мале екране“, казао је Дураковић. 

Фрида и Енвер преживјели 
у познатој пјесми

Репортажа о трагичној љубави спојила Тузлу и Градишку

Енвер Шиљак веже Градишку и Тузлу

Зоран Аџић, начелник Градишке који је
био домаћин гостима из Тузле, подсјетио је
на снажну антифашистичку идеју која живи
у овом крају, гдје је у Другом свјетском рату
уморено 14.000 становника међу којима
више од 4.000 дјеце. „Енвер Шиљак зближио
је Тузлу у којој је страдао и Градишку у којој
је рођен. Ови контакти отворили су
могућност наше међусобне сарадње у
разним сферама друштвеног и привредног
живота“, рекао је Аџић.
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На имању Саве Васиљевића у Рогољима
одржана је осма етно-манифестација у сла -
ву жетве, жита и хљеба „Рогољска жетва
2017“, која има за циљ очување обичаја и
традиције Лијевча поља и Поткозарја.

Бројни посјетиоци имали су прилику
да виде како се некада у Лијевче пољу
жела пшеница српом, косом, коњском
косачи цом и самовезом, те вршидбу на
гувну вршалицом и комбајнима. 

Рогољску жетву су употпуниле и изло -
жбе етно експоната, пољопривредне ме -
ха низације, традицио налних јела, дефиле
коња и фијакера и пригодан култу рно-
умјетнички програм. 

Организовано је и такмичење у
кошењу и везању жита, као и бацању
камена са рамена и пиризању.

Министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде РССтево Мирјанић, истакао
је да  „Рогољска жетва” представља нешто
посебно за Лијевче поље и шире и далеко
је више од саме жетве.

„Она представља и све оне вриједности
које су постојале на овом подручју у про -
шлости, афирмише неке нове околности
којима се стреми у развоју овог и ширег
подручја”, нагласио је министар Мирјанић

и додао да ће Влада Републике Српске
подр жавати „Рогољску жетву” и у буду -
ћности.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић, рекао је да је „Рогољска жетва” при -
лика да се грађани присјете традиције и
виде како се некада привређивало на овим
просторима.

„Имамо прилику да видимо старе ек -
спо нате и да се присјетимо начина живота
од прије 50 или 100 година, видимо стару

механизацију и средства за рад. Ово је и
јединствена шанса за туристичку понуду
Градишке и прилика да разговарамо о
руралном развоју наших села и подсти -
цању пољопривредне производње с
циљем да наша села опстану”, рекао је
Аџић.

„Рогољску жетву” подржали су пред -
сједник Републике Српске Милорад Додик,
Влада Српске, Општина Градишка и спо -
нзори. 

„РОГОЉСКА ЖЕТВА 2017“

Поводом Дана општине
Градишка, у градском парку на
обали ријеке Саве, одржан је
Десети фестивал
традиционалне гастрономије
и културне баштине
„Здравофест 2017“.

На овогодишњем „Здравофесту“ у
такмичењу „Златни котлић“ учествовало
је 20 ловачких и риболовачких удру -
жења, а око 40 удружења, установа и пре -
дузећа изложило је на својим
шта н до вима здраву храну, домаће ра -
кије, вина и сокове, пчелиње и друге еко
производе, сувенире и ручне радове. 

У такмичењу за најбољи ловачки
котлић прво мјесто освојила је екипа
„Ловац“ из Вилуса, друго мјесто припало
је ловачком удружењу „Љубија“ из
Приједора и треће екипи Шумског газ -
динства Градишка. 

Најбољи рибљи котлић припремила
је екипа „Четири мушкетира“ из Гра -
дишке, друго мјесто освојила је екипа
„Мајур“ из Машића, а треће Еколошко
удру жење „Наша Јабланица“ из Чатрње.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић, рекао је да је „Здравофест 2017”
оправдао очекивања и да организатори
и учесници морају да се потруде да ова
манифестација постане бренд Градишке
и Републике Српске.

„Циљ нам је да кроз овакве акти -
вности туристички промовишемо нашу
традиционалну гастрономију, али и
богату културну баштину народа са овог
простора“, рекао је Аџић.

У културно-умјетничком дијелу про -
грама наступили су: КУД-ови „Коловит“,
„Рогољи“, „Петар Кочић“, „Бехар“, „Ду -
кати“, „Мирково коло“, Изворна мушка
група „Понос Козаре“ Грбавци и Гра -
дишки тамбураши. 

Дио „Здравофеста“ била је изложба
Дарија Дринића под називом „Кроз
старински објектив“. 

„ЗДРАВОФЕСТ 2017“
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У оквиру манифестације „Градишка
јесен 2017“ у амфитеатру „Гимназије“
Градишка одржано је предавање „Значај
српског језика и ћириличног писма“. 

Предавању је присуствовао министар
просвјете и културе Републике Српске
Дане Малешевић који је истакао да о
српском језику и ћириличном писму не
треба да брину само стручњаци, него да
сви Срби са свог становишта треба да
брину о свом језику и писму.

Српски лингвиста Милош Ковачевић,
који је одржао предавање у амфитеатру
„Гимназије“, истакао је да су језик и писмо
идентитет сваког народа, те да свака
опасност по српски језик и писмо
представља опасност и за српски
народ.„Нијемци су јединствен народ по
њемачком језику. Срби су јединствени по
свом, српском језику, али и по свом писму.
Српска ћирилица је најуниверзалније
писмо на кугли земаљској, јер је то једино
писмо гдје једном слову одговара један
глас. Српски језик је толико везан за
ћирилицу и сваки пут када се говорило о
прогону ћирилице, прогонио се српски

народ и српски језик”, навео је Ковачевић.
Начелник општине Градишка Зоран

Аџић, рекао је да се туђе мора поштовати,
а да своје треба његовати и чувати.„Док
живе писмо и језик, живи и народ. Наша
обавеза је да баштинимо српски језик и

ћирилицу, да бисмо сачували идентитет
свог народа и државе”, истакао је Аџић.

Директор „Гимназије“ у Градишци
Весна Крунић, рекла је да је свака
учионицау којој бораве ученици и њихови
учитељи чувар српског језика и ћирилице.

„ЗНАЧАЈ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЋИРИЛИЧНОГ ПИСМА“

ПРИЈЕМ ВЛАДЕ ЗРНИЋА
Начелник општине Градишка, Зоран Аџић организовао је пријем
за Владу Зрнића, ветерана рата у Русији и бившег професора
Ваздухопловне војне академије у Москви, који је родом из Турјака.

„Владо Зрнић је 1946. године отишао у Русију и тамо достигао највише
степене образовања у војној и инжењерској струци. Oво je прилика да се
присјетимо његовог дјетињства, живота и борбе на Козари, као и одласка
у Русију”, рекао је начелник Аџић, нагласивши да је Зрнић својим радом
и животом на најбољи начин представио Србе, тадашњу Југославију и
сада Републику Српску.

Ратни ветеран, пуковник руске авијације, Владо Зрнић истакао је да
му пуно значи долазак уродни крај. „Сваки пањ ми је драг кад одем у
Козару, у наша брда“, каже Зрнић и истиче да је о свом дјетињству, ратном
путу, тешком животу и пркосу Козарчана писао у својим књигама.

Владо Зрнић је након служења у крајишким партизанским јединицама
у Другом свјетском рату и логорских дана у Старој Градишци и
Јастребарском, из штаба југословенске Прве армије у Нишу упућен на
школовање у тадашњи Совјетски савез. Послије завршетка војне
академије био је пилот у 645. јуришном и 916. ловачком пуку совјетског
ваздухопловства, бивши је професор Командне академије „Јуриј Гагарин“.

15. ЛИКОВНА
КОЛОНИЈА

„ГРАДИШКА 2017“
Представљањем радова 15. ликовне колоније на

језеру у Ламинцима, званично је затворена ликовна
колонија „Градишка 2017” на којој је учествовало 11
академских сликара из Републике Српске и Србије.

Предсједник Удружења ликовних умјетника
општине Градишка Милован Чикић, рекао је да ова
година представља мали јубилеј градишке ликовне
колоније и додао да је на колонији настало око 30
дјела.

Начелник општине Градишка, Зоран Аџић је
истакао да локална управа подржава рад ликовних
умјетника и додао да би Ликовна колонија требала
постати бренд Градишке који би био међународног
карактера.

Директор Културног центра Градишка, Жељко
Благојевић рекао је да је фундус депоа у Културном
центру освјежен новим дјелима, али и именима.

Ликовну колонију организовало је Удружење
ликовних умјетника општине Градишка уз покро -
витељство начелника Општине Градишка и подршку
Културног центра и Завичајног музеја.
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Ивановић, који је присуствовао пре -
мијери, навео је да је у Јасеновац одведен
са 13 година, да је у њему провео три
године, девет мјесеци и неколико дана, а
побјегао је у пробоју логораша 22. априла,
док је кући у Горње Подградце дошао 28.
априла 1945. године.

Тада, са шеснаест и по година, на вра -
тима родне куће дочекала га је уплакана
мајка и први пут је, како каже, спознао да
се радост може исказати и јауком. 

Ивановић је истакао да је „неки чудни
примјерак“ јер је у Јасеновцу у његовој
групи имао 350 другова и вршњака, од
којих је десет преживјело пробој, а данас
је једино он жив.

Иако је преживио страхоте Јасеновца,
Ивановићева порука након премијере
филма била је „да је љубав најјача на сви -

јету“ и да једино она међу људима може
да спријечи да се зло из Јасеновца никада
и нигдје не понови. 

Аутор, Милан Пилиповић је истакао да
је снимање филма почео у јесен прошле
године, да је радио цијели тим људи и да
је због старости и лошег здравља главног
лика страховао да неће успјети завршити
филм. 

„Било је питање како добити од Илије
ту причу. Међутим, након петнаестак ми -
нута разговора схватио сам да је његово
сјећање веома јасно и упечатљиво и да је
његова животна судбина готов филмски
сценарио којим се можемо бавити и у
документарном филму“, рекао је Пили -
повић. 

Он је нагласио да га је највише оду -
шевио став Ивановића, који представља

„ванвременску причу о судбини дјеце у
свим ратовима“. 

Пилиповић је рекао да овакви фил -
мови треба да допринесу развијању љу -
бави међу људима, толеранцији и
ра зу ми јевању и да осуде зло. 

Ивановић је био учитељ у потко зар -
ском крају, затим у Зеници, гдје је зарадио
пензију, а сада живи у родним Горњим
Подградцима. 

Начелник општине, Зоран Аџић, подс -
јетио је на ријечи Епископа Јована који је
истакао да злочин треба записати и додао
да је Пилиповић кроз документарни филм
записао животни пут Илије Ивановића.
Начелник је навео да је то сјећање на
трагедије које је пролазио српски народ и
које не смијемо заборавити.

Нови документарни филм Милан Пи -
липовић припрема о Влади Зрнићу из
Тур јака, који је био партизански курир у
Другом свјетском рату и докторирао Војне
науке у бившем Совјетском савезу.

Премијери документарног филма
„Сло бода или смрт“ присуствовали су
бројни представници републичке и лока -
лне власти, установа и предузећа и
грађани. 

ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН ДОКУМЕНТАРНИ 
ФИЛМ „СЛОБОДА ИЛИ СМРТ“

У Културном центру Градишка приказан је документарни
филм „Слобода или смрт“ аутора Милана Пилиповића који
представља потресно свједочење јединог живог логораша и
учесника пробоја концентрационог логора Јасеновац,
осамдесетдеветогодишњег Илије Ивановића из Горњих
Подградаца. 

Поводом Међународног дана
музеја Завичајни музеј
Градишка организовао је Први
витешки фестивал у Републици
Српској

У оквиру едукативног дијела Витешког
фестивала, више од 300 ученика градиш ких
основних школа имало је прилику да у
градском парку присуствује показним вје ж -
бама мачевања и гађања луком и стри јелом.

Вјежбе су изводили чланови Удру жења
„Бели орлови” и Стреличарског клу ба
Републике Српске, обучени у витешку
средњовјековну одјећу и оклопе, након чега
су и ученици могли да пробају да гађају
луком и стријелом и да се мачују ре пликама

мачева од пјене и стиропора.
Неки од ученика учествовали су и у

школи хералдике, гдје су им предста вље ни
симболи и грбови из доба средњег вијека, а
у градском парку, у оквиру реви јалног
дијела Првог витешког фестивала, грађани
су имали прилику да уживају у узбудљивим
борбама витезова.

Директор Завичајног музеја Градишка
Бојан Вујиновић, каже да је у плану да
Витешки фестивал у Градишци постане

традиционални регионални, па чак и
међународни фестивал, и карактери сти чна
манифестација која ће сваке године бити
одржавана поводом Међународног дана
музеја.

„Идеја је да Витешки фестивал у буду -
ћности обухвати и обиласке културног
насљеђа општине Градишка и приказ
старих заборављених заната и вјештина
средњег вијека и других историјских
периода“,  додао је Вујиновић.

ПРВИ ВИТЕШКИ
ФЕСТИВАЛ
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У организацији  КУД-а „Коловит“ у
Гра ди шци је одржан 15. Међународни
фести вал фолклора.

Учесници Фестивала били су: КУД
„Свети Сава“ Каћ, Србија, КУД „Уна“ Нови
Град, РС,КУД „Старча“ Горњи  Богићевци,
Хрватска,КУД „Славко Мандић“ Лакташи,
РС и домаћин КУД „Коловит“ Градишка.

Фестивал је отворен концертом етно
пјевачких група  које су се представиле
традиционалним, изворним пјесмама из
Србије, Хрватске и БиХ.

Другог дана Фестивала, организован
је дефиле свих учесника кроз град, као и
продаја сувенира и представљање култу -
ре и традиције свих учесника, а у вечер -
њим часовима у Културном центру
од   р    жан је концерт фолклорних ансам -
бала.

У склопу Фестивала, на обали ријеке
Саве одржано је такмичењeучесника у
тра диционалним народним играма над -

ме   тања и у кувању  најбољег пекмеза.
Фес тивал фолклора одржан јеу склопу
манифестације „Градишка јесен 2017“.

15. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА

У организацији Удружења за развој
културе „Скомрах“ у Културном центру
Градишка одржан је Први међународни
музички фестивал „КозAрс“.

Током тродневног фестивала, одржа -
ни су  вечерњи концерти: Жељка Галоње и
„Скомрах Гал оркестра“, концерт „Ars Co -
mpuesto“ у извођењу Душанa П. Липовца,
Радост Галоње и оркестра „Спона“ из
Београда и концерт умјетничке музике 20.
и 21. вијека под називом „Модерна Арс“.

Уприличен је и симпозијум под нази -
вом „Козара кроз ријеч, звук и слику“ на
којем су говорили еминентни професори
са Музичке академије из Београда.

Први међународни музички фестивал „КозAрс“

У старој згради Вије -
ћнице отворена је изло -
жба „Rathaus zero’’
ака  демског умјетника
Слободана Видовића ко -
ји је родом из Градишке.

Изложбу је отворио
начелник општине Зо -
ран Аџић, у присуству
пре дставника UNESCO-
а, Министарства циви -
лних послова БиХ, Ми- 
нстарства просвјете и
културе РС, Завичајног

музеја Градишка, пре дста вника бројних јавних установа и грађана Градишке.
Начелник Аџић је истакао да су након пет година отворена врата велелепног

историјског објекта Вијећнице у Градишци, једине Вијећнице у БиХ која није
реконструисана и завршена.

„Реконструкција Вијећнице је почела 2006. године, заустављена је 2012. године и
поново почињемо радове на њеној реконструкцији и обнови да је предамо грађанима на
употребу’’, рекао је Аџић.

Аутор изложбе, Слободан Видовић, рекао је да је амбијент Вијећнице одличан и да
изложба представља одличан спој умјетностии привлачења донатора.

ИЗЛОЖБА
„СВЈЕТЛОСТ И
СЈЕНКЕ ДУШЕ“

У Завичајном музеју Градишка
отворена је изложба слика „Свјет -
лост и сјенке душе“ аутора Борис -
лава Шокчевића.

Шокчевић је истакао да је на
изложби јавности представио 28
сли ка, а да централно мјесто зау -
зима слика под називом „Славонија-
Први мај деведесет и пете“ и додао
да јe изложбу посветио немилом
догађају и српским страдалницима
1. маја1995. године.

„Ово је моја девета самостална
изложба на којој сам изложио слике
на коjим сам осликао један тренутак,
један дио пређеног пута, једну сцену
из живота. Све што је подстакло на
размишљање или на неко емотивно
стање, све што је дио моје душе“,
рекао је Шокчевић.

ИЗЛОЖБА „RATHAUS ZERO”
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„Козара“, симбол фудбала у Гра -
дишци кренула је да ствара нове играче.
Са новим тренерима све је више дјеце у
Омладинској школи која је додатно
ојачана школом фудбала „Старс“. Да би
„Козара“ изашла из кризе треба стр -
пљења и вјере, како би поново била
препознатљива по својој јакој Омла -
динској школи из које су „врцали“
млади играчи за први тим.  

„Пред „Козаром“ је тежак период,
биће оспоравања и полемике, лоших
резултата али нама је најбитније да
навијачи препознају шта радимо и шта
планирамо. Биће „Козара“ поново јака“,
истиче Синиша Ђурић, директор „Ко -
заре“. 

О почецима и плановима рада би -
вши играч, интернационалац, вјерује да
ће ускоро многе ствари у „Козари“ бити
успјешно ријешене.

„Наша Омладинска школа је била
готово пред колапсом, уништена. Били
смо приморани, након одласка бившег
тренера, да селектујемо сениорску
екипу са играчима изван наше општине.
Јасно нам да много тога не штима јер
смо у кратком временском периоду
„сложили“ екипу без довољно фина -
нсијских средстава и сада покушавамо
извући максимум из те екипе. Резултати
на почетку првенства у Првој лиги РС не
могу рећи да су лоши али нису ни добри
с обзиром да имамо младу и неискусну
екипу“, каже Ђурић. 

Одласком Велимира Стојнића, „Ко -
зара“ се опредијелила за Борчета Сре -
дојевића, свог бившег играча, искусног
стручњака са УЕФА профи лиценцом.  

„Његово знање и искуство је од
непроцјењиве важности за ову екипу.
Он има „отворена врата“ за рад на дужи
период“, тврди Ђурић. 

Прије три мјесеца потписан је уго -
вор о сарадњи ФК „Козаре“ и школе
фудбала „Старс“. Јавност није довољно
упозната шта „Козара“ добија тим
уговором. 

„Све је јасно и чисто са спортског и
економског основа. Уговор је потписан
на пет година. Циљ нам је да свако
дијете које дође у „Козару“ има врху -
нски рад све до 18. године. То је нај -
важнији дио уговора јер свако наше
дијете желимо у први тим. Кад након
пар година оде у  иностранство, желимо
економски сви да профитирамо да кроз
трансфер играча постанемо само -
одрживи са јачим буџетом. Сви наши
тренери имају УЕФА лиценце и то смо
постигли овом сарадњом“, објашњава
Ђурић. 

У „Козари“ се надају да би до краја
године уз мјере ригорозне штедње
могли дочекати   Нову годину  у великом
расположењу без  великог минуса од
250.000 КМ. 

„Радна група је смањила дуг „Ко -
заре“ од почетка године за 100.000 КМ.
Наш велики економски ресурс су и
бивши играчи који по прописима УЕФА,
могу клубу донијети  финансијска сре -
дства. Редовно пратимо игре Дејана
Максимовића, Огњена Ожеговића,
Огњена Гњатића, Милоша Шатаре и
Горана Закарића, наших бивших играча.
Због накнаде за тренирање поднијели
смо захтјев НК „Истра 1961“ из Пуле да
нам уплати обештећење, за Дејана
Максимовића (22 год.) од око 100.000
КМ за вријеме проведено код нас. Кад
Ожеговић буде одлазио из „Партизана“
имаћемо један одређен постотак од 3
до 5 одсто накнаде за механизам соли -
дарности. Исти је случај и са Гњатићем
који је сад у Холандији, као и са
Шатаром играчем „Младост-и“ из Лу -
чана.  Рачунамо и на Закарића кад буде
одлазио из „Жељезничара“. Сви они су
прошли Омладинску школу „Козаре“.
Наш циљ је да наставимо са том
праксом. Да неки нови клинци из наше
Омладинске школе, заиграју за први
тим и наставе промоцију „Козаре“ у
иностранству“, каже Ђурић. 

О клубским плановима, везаним за
шампионску титулу,  директор клуба
каже. 

„Планирали смо циклус од 4 године
и у тој задњој години желимо улазак у
Премијер лигу БиХ.  До тада планирамо
реновирати стадион и изградити по -
моћни терен са пластичном подлогом.
Круна свега била би изградња реф -
лектора. План је да Премијер лигу напа -
дамо сопственим играчким кадром“,
рекао је на крају разговора Синиша
Ђурић,  директор Козаре која ће ускоро
добити нови Управни одбор.  

ГРАДИШКИ ПРВОЛИГАШ
ТРАЖИ ОД НАВИЈАЧА СТРПЉЕЊЕ       

„КОЗАРА“
СТВАРА
НОВОГ

ОЖЕГОВИЋА,
ЗАКАРИЋА,
ГЊАТИЋА...

Синиша Ђурић директор ФК „Козара“

Огњен Ожеговић,
играч ФК „Партизан“
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Кајакаши и кануисти „Саве“ из Гради -
шке, у конкуренцији 9 екипа, постали су
шампиони БиХ пошто су са трона скинули
„вјечитог“ првака из Брчког који је доми -
нирао у протеклих 13 година. Прве нство је
одржано 18. и 19. августа на Пливском
језеру у Јајцу. 

„Ово је фантастичан успјех нашег клуба
у свим категоријама. На поласку начелник и
његови сарадници уручили су нам 60
дресова са обиљежјем клуба и града, што је
дјеловало стимулативно на такмичаре. Тамо
смо били кaо „тајфун“ у односу на конку -
ренцију. Са трона смо скинули екипу „Харис
Суљић“ из Брчког. Освојили смо 1.072 бода,
134 више од Брчака, а трећи  је био
„Премијум“ из Брода са 421 бодом“, рекао је
секретар ККК „Сава“ Момир Брајић. 

ШТИКЛЕ
ЗАМЈЕНИЛЕ
КОПАЧКАМА

Женски фудбал у Градишци на добром
је путу да за кратко вријеме стекне велику
популарност, а највећи „кривци“ за то су
ентузијасти који су основали ЖФК „Једи -
нство“.  

Младе снаге које се спремају за вели -
ке успјехе у Жеравици у СЦ „Драго
Ковачевић“ вриједно  тренирају и нестрп -

љиво чекају прве званичне утакмице.
„Урадили смо све да Градишка постане

спортски колектив који ће обрадовати у
сваком погледу  становнике нашег града
и сигуран сам остварити добре резултате
у будућности“, рекао је предсједник клуба
Дарко Голић.

На терену се могу видјети дјевојке од
12 до 25 година, а свима је циљ да што
прије савладају  фудбалску технику и
вјештину.  

„За сада тренирамо са 25 играчица са
којима ћемо ући у званично такмичење
Прве лиге Републике Српске. Било је и
дупло више пријављених дјевојака али су
оне временом одустале због захтјевних

тренинга“, рекао је тренер екипе
професор Жељко Калинац. 

У клубу су задовољни тренинзима.
„Волим фудбал иако је напоран. Желим да
играм у првој постави и зато не
пропуштам ни један тренинг. За двије до
три године надам се да ћемо играти
Премијер лигу БиХ“, каже играчица ЖФК
„Јединство“ Дијана Станишљевић.

КАЈАКАШИ И КАНУИСТИ ИЗ ГРАДИШКЕ ШАМПИОНИ БИХ 

„САВА“ ЗАБЛИСТАЛА У НОВИМ ДРЕСОВИМА

У дресовима побједничке екипе наступали су играчи „Олимпа“
из Београда, званични прваци Србије и шеста екипа на свијету у
овом ФИБА такмичењу, пошто су у финалу убједљиво савладали
екипу „Прњавор 3x3“, резултатом 21:11.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић уручујући
побједничкој екипи новчану награду од 5.000 КМ, истакaо је да је
Градишка и овом спортском манифестацијом показала да је град
младости и спорта. 

„Понос је видјети оволико екипа и младих људи и због тога
захваљујем организаторима, Градишкој организацији младих
„Гром“. Заједно ћемо се потрудити да наредне године побједници
свих Streetball турнира у Републици Српској и региону одиграју
финални турнир у Градишци пред новом двораном“,  поручио  је
Аџић. 

У категорији јуниора најбоља екипа је „Амбуланта  Емилија“ из
Прњавора. Побједнички пехар код кадета освојила је екипа „Стојчић
транспорти“, а у пионирској конкуренцији најбољa је била екипа „А
гдје је печат“ из Градишке. 

Наградни фонд турнира је био око 10.000 КМ, а турнир су
подржали предсједник Републике Српске, Општина Градишка и
бројни спонзори.

Финалне ноћи дио баскет спектакла били су група „Ирие ФМ“ и
култни бенд „Дивље јагоде“.

ГРАДИШКА ПОКАЗАЛА ДА ЈЕ ГРАД МЛАДОСТИ И СПОРТА

УЛИЧНА КОШАРКА  ЉЕТНИ БРЕНД  ГРАДИШКЕ
Побједом екипе „ГП Бетон“ завршен је један од најпрестижнијих „Streetball турнира три на три“  у региону
који је крајем августа, током пет дана трајања, уз учешће око 50 екипа, привукао у центру Градишке близу
4.000 гледалаца.   

У ГРАДИШЦИ СА РАДОМ ПОЧЕО  ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЈЕДИНСТВО“ 
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