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ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ПОЧАСНИ 

ГРАЂАНИН ГРАДИШКЕ



у првом броју Градишких новина за 2018. годину и
првом броју који припрема и уређује Радио Градишка,
потрудили смо се да Вам пренесемо најважније
активности, догађаје и манифестације које су обиљежиле
први квартал ове године. Ако се по јутру дан познаје, онда
ће 2018. година бити успјешна и напредна година за све
грађане општине Градишка, а културни и спортски живот
Градишке је свакако оно што ће дати печат нашем граду.

У кратком садржају издвајамо најважније вијести из
нашег града и надамо се да ћете љубопитљиво прочитати
наше новине до задње странице. Свакако је 24. април –
Дан општине Градишка догађај који заузима најважније
мјесто у овом издању новина, а у тексту ћете прочитати
ко је и зашто награђен, похваљен и којим грађанима је
Градишка захвална за доприносе у различитим
областима.

У овом броју писали смо и о раду и успјесима локалне
управе у првом кварталу 2018. године. Очекују нас нова
радна мјеста и страни инвеститори. Прољеће смо
дочекали уређених зелених и цвјетних површина, а у

току је санација улица и путева. Градишка и даље има
разлог да се поноси својом дјецом, својим ученицима
који у разним научним областима нижу успјехе и побједе.
Културни живот нашег града, као и спортски, заузима
посебно мјесто у Градишким новинама, а покушали смо
да вам представимо и неке добре ствари које су заслуга
појединаца или организација, а које наш град чине
позитивним и добрим мјестом за живот.

Градишке новине су Ваше и наше једино штампано
локално гласило. Желимо да оне, из броја у број, буду
боље, разноврсније и садржајније . Стога Вас позивамо да
Ваше приједлоге, критике и сугестије пошаљете на мејл
редакције Градишких новина: radiogradiska@gmail.com,
са назнаком „За Градишке новине“. Ако сте љубитељ
фотографије и бавите се њоме професионално или
аматерски, а забиљежили сте непоновљиве тренутке
нашег града, шаљите нам на исту мејл адресу. Најбоље од
њих објавићемо у неком од идућих бројева.

До сљедећег броја,
Редакција Градишких новина
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„Градишка је увијек за мене била завичај и драго ми је да сам са
добрим људима из ове општине могао годинама да доприносим
побољшању услова за живот”, изјавио је предсједник Републике
Српске, Милорад Додик, почасни грађанин општине Гра ди шка.
Предсједнику Српске Милораду Додику уручена је „Повеља почасног
грађанина општине Градишка” на свечаној академији поводом Дана
општине – 24. априла.

Предсједник Додик је рекао да је поносан на ово признање, с
обзиром на то да Градишку доживљава својим завичајем, јер је
одрастао на самој граници са нашом општином.

Више од 200 милиона КМ одобрено је у посљедњих 12-13 година,
за вријеме мог политичког ангажмана, за директне интер венције на
подручју општине Градишка", нагласио је предсједник Додик. Он је
рекао да ће наставити да ради на стварању услова за отварање што

више нових радних мјеста, додајући да је начелник општине
Градишка Зоран Аџић веома агилан да обезбиједи услове за
активирање индустријских зона. Предсједник Српске је најавио да
ће на подручју Градишке бити изграђен и Дом културе у Новој
Тополи, пут од Подградаца према Мраковици, завршена спортска
дво рана и пословни центар, те да ће се реа лизовати много других
пројеката.

„У свему томе учествоваће институције Републике Српске и ја ћу
им давати подстрек, не само овдје у Градишци већ широм Српске, да
у овој години буде реализовано што више послова", рекао је
предсједник Додик.

Начелник општине Градишка Зоран Аџ ић рекао је да је Дан
општине прилика за присјећање на све оне који су дали животе за
слободу, за Републику Српску, коју треба чувати и развијати.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА – 24. АПРИЛА

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИЛОРАД ДОДИК ПОЧАСНИ

ГРАЂАНИН ГРАДИШКЕ

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је
да вјерује да је дефинитивно договорено са Хрватском да у
августу буде расписан тендер за изградњу прекограничног
моста на ријеци Сави у Градишци, између БиХ и Хрватске.

„То је бескрајна клацкалица гдје је Република Српска,
нажалост, у таквој позицији да од Хрвата зависи начин на који
ће и када почети градња. 

Али мислим да је и њих више срамота да одгађају", рекао је
предсједник Додик.Он је истакао да ће изградњом тог моста
бити растерећен саобраћај у урбаном дијелу Градишке и

омогућена боља и бржа комуникација ка самом граничном
прелазу са Хрватском.Предсједник Српске је навео да у десет
година од изградње аутопута нема ко није покушао да заустави
градњу моста.

"То су чиниле институције БиХ када су скинуле мост као
приоритет, а онда смо морали да то враћамо. Затим је Хрватска
ушла у ЕУ и жељела да тај проблем пребаци на ЕУ, не желећи да
издваја властита средства", рекао је предсједник Додик. Он је
истакао да је све то ишло на штету Републике Српске, али да је
Српска стрпљиво чекала.

У АВГУСТУ ЋЕ БИТИ РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТА У ГРАДИШЦИ



4 Градишке новине

„С поносом гледамо на оно што смо урадили, уз подршку
предсједника Српске и Владе, да бисмо створили боље услове жи -
вота. Треба да радимо још марљивије и боље, а мислим да смо
препознали којим правцем треба да идемо", рекао је начелник Аџић.
Он је нагласио да за руководство оп штине Градишка много значи
подршка пред сједника Додика који разумије грађане и привреднике
у овој локалној заједници и који је увијек уз њих, даје им моралну,
али и материјалну подршку.

На свечаној академији поводом Дана оп штине Градишка, Повеља
општине Градишка уручена је љекару Славку Манојловићу за
изузетан допринос у области здравства, Сте вки Шмитран за изузетан
допринос у области образовања и културе и Бориславу Прпошу за
изузетан допринос у области умјетности.

Захвалнице општине Градишка додије љене су Звјездани Гагић за
постигнуте ре зултате у спорту, Јови Јерковићу за изузетне заслуге у

области музичког стваралаштва и друштвеног рада, предузећима
„Лион", „Голић-трејд", „ПМП Јелшинград-ФМГ" за резултате у
привреди и Удружењу иноватора Градишка за резултате постигнуте
у области иноваторства.

У програму свечане академије учество вали су ученици Основне
музичке школе „Бранко Смиљанић" Градишка и бивши уче ници ове
школе који су музичко образовање наставили у средњој музичкој
школи и Академији умјетности у Бањалуци.

Свечаности су присуствовали министри у Влади Српске Петар
Ђокић, Стево Мирја нић, Дане Малешевић, Предраг Глухаковић и
Златан Клокић, посланик СНСД-а у Парла ментарној скупштини БиХ
Душанка Мајкић, потпредсједник Народне скупштине Сенад Братић,
више посланика Народне скупштине Српске, градоначелник
Приједора Миленко Ђаковић, начелници више општина Српске,
представници дипломатског кора, одбор ници Скупштине општине,
руководиоци јавних предузећа и установа, представници културних,
спортских и других организација и грађани.

ДОБИТНИЦИ ПОВЕЉА 
И ЗАХВАЛНИЦА ПОВОДОМ

ДАНА ОПШТИНЕ 
24. АПРИЛА

Школовао се у Новој Тополи, Градишци, Бањалуци и Београду, те
имао 35 стручних усавршавања у Европи и Америци. Доцент на
катедри хирургије на Медицинском факултету у Бањалуци. Аутор je
20 научних радова у свјетским часописима, те преко 150 радова на
домаћим, регионалним, европским и свјетским конгресима. Позвани
је предавач на 14 међународних скупова и хирург едукатор за
хирургију кољена за Југоисточну Европу.

Радио је у Јавној здравственој установи „Дом здравља“ и „Општа
Болница“ Градишка, Клиничком центру Бања Лука, Заводу за
физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ у
Трапистима, а сада ради у Министарству здравља и социјалне
заштите у Влади Републике Српске.

Један je од оснивача и предсједник Удружења ортопеда и

трауматолога Републике Српске, те Босне и Херцеговине. Добио је
више награда од Коморе доктора медицине Републике Српске.
Почасни је члан Удружења ортопеда Црне Горе и Србије. Члан
Америчке ортопедске академије /ААОС/ од 2007. године.

Његове сликарске композиције обишле су свијет - Дортмунд,
Верону, Келн, Луксембург, Линц, Болоњу, Сарбрикен, Санлуис и
критика их је уврстила у високи ранг савременог сликарства.

У Спомен-парку налази се његово дјело, споменик посвећен
жртвама Другог свјетског рата на Козари „Камени пупољак“, док
однедавно његова импозантна умјетничка композиција „Балет у
стаклу“ краси просторије Културног центра Градишка.

Стевка Шмитран студирала је на Филолошком факултету у
Београду. По завршетку студија одлази у Италију да у Пескари
држи часове словенске филологије. Магистрирала је на

Повеља за допринос у области здравства доц.  др сц. мед. Славку
Манојловићу

Повеља за допринос у области умјетности додијељена је
Бориславу Прпошу

Повеља за допринос у образовању и култури додијељена је
Стевки Шмитран
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Филолошком факултету у Београду, докторирала на Универзитету
у Бањалуци.

Учествовала је на најзначајнијим међународним слависти -
чким научним конгресима у Београду, Москви, Њу Делхију,
Софији, Фиренци, Пескари, Милану, Санк Петербургу, Риму,
Паризу, Букурешту.

Објавила је око 100 самосталних радова, посебних књига,
есеја, превода, рецензија.

Неуморно је радила на повезивању мјеста свога рођења и
мјеста гдје ради. Повезала је Републику Српску са регијом Абруцо,
а на њену иницијативу 27. априла потписан је и споразум о
братимљењу Градишке и италијанског града Монтесилвана.

Поводом Дана општине Градишка, у
градском парку су положени вијенци на
централно спомен-обиљежје жртвама На -
родно ослободилачког рата, на бисте наро -
дних хероја - Лепе Радић, Стевана Ду кића и
Енвера Шиљка, те спомен-костурницу и
Централно спомен-оби љежје палим бор -
цима  Одбра  мбено-отаџбинског рата. 

На челник општине Градишка Зоран
Аџић ре као је да је са више од 16.000
жртава ова општина једна од оних које су
највише страдале у Другом свјетском рату.

„Са великим поштовањем и захва лно -
шћу треба да се сјећамо и жртава из
Одбра мбено-отаџбинског рата које су
нам омо гућиле данашњу слободу",
нагласио је Аџић.

Он је додао да Градишка данас иде
ко раком напријед у тежњи да се створи
по зитиван пословни амбијент како би
млади остали на свом огњишту и на тај
начин развијали Градишку и Републику
Српску.

Вијенце на спомен-обиљежја, пово -
дом обиљежавања Дана општине и 73
године од ослобођења Градишке у Дру -
гом свјетском рату, положили су предста -
вници општине, СУБНОР-а Градишка,
општинске Борачке организације и Орга -
низације породица по гинулих и несталих
бораца и цивила, те Уд ружења војних
пензионера Републике Ср  п   ске, Удруже -
ња ратних војних инвалида и политичких
партија.

ПОЛОЖЕНИ ВИЈЕНЦИ ЖРТВАМА ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ И ОТАЏБИНСКОГ РАТА

Захвалница „ПМП Јелшинград – фабрика машина“ а.д.
Градишка –додијељена је за допринос у развоју привреде,
образовања и спорта

„ПМП Јелшинград – фабрика машина” а.д. Градишка успјешан
је примјер приватизације, јер су инвеститори испунили све
обавезе преузете уговором, уложили средства у погон и опрему
и отворили нова радна мјеста. Данас има око 200 запослених
радника. Специјализовани су за израду тешких челичних
конструкција, а њихова опрема је инсталирана у челичанама на
свим континентима.

Поред успјешног пословања предузеће се истиче као
друштвено одговорна фирма у области образовања и спорта. У
сарадњи са локалном заједницом учествује у јачању капацитета
Техничке школе Градишка, кроз донацију опреме за техничаре
ЦНЦ технологија, те обуке за завариваче кроз пројекат „Прилика
плус“.

У току су радови на проширењу производних капацитета,
односно изградњи нове хале с којом ће доћи до удвостручења
производње, те створити услове за отварање нових радних
мјеста.

Захвалница предузећу „Голић Трејд“ д.о.о. Градишка –
додијељена је за допринос привредном развоју.

Предузеће обавља дјелатност промета репроматеријала за
пољопривреду, откуп и сушење житарица, механизацију за
пољопривреду и модерну творницу сточне хране.

Блиска сарадња са пољопривредним произвођачима и
пружање неопходног сервиса и стручне помоћи у производњи
већ двије деценије чине ово предузеће препознатљивим.

У предузећу је запослено преко 150 радника од којих њих
четрдесет има високу школску спрему и углавном су пољо -
привредни инжењери који стоје на располагању пољо привре -
дним произвођачима да им помогну стручним савјетима.

Захвалница предузећу „ЛИОН“ Градишка – додијељена је за
допринос привредном развоју.

Предузеће „Лион“ основано је 1996. године и тада се само
бавило малопродајом намјештаја. Током пословања, фирма је

почела са велепродајом намјештаја, као и са продајом
репроматеријала за производњу тапацираног намјештаја, што је
данас и главна дјелатност фирме.

Преданим радом, професионалношћу и квалитетом стекли
су репутацију озбиљног добављача, не само у Босни и Хе -
рцеговини, него и у земљама окружења, а у току је и проширење
прои зво дних капацитета на преко 7000 метара квадратних.

Захвалница музичару Јови Јерковићу
Прославио је педесет година откако душом ствара музику и

много више откако музика оплемењује његову душу. Ради се о
изузетном човјеку који музиком и душом оплемењује све око
себе.

Овај истакнути градишки музичар свира двадесет четири
инструмента, одржао је око 400 музичких концерата по Ре -
публици Српској, Европи и Канади, учествовао на више од 150
хуманитарних концерата, дугогодишњи је активиста орга -
низације слијепих и слабовидних лица.

Захвалница кошаркашици Звјездани Гагић
Кошаркашку каријеру започела је у родној Градишци, а онда

су је путеви одвели у „Млади Крајишник“ у Бањалуци, „Слободу“
у Новом Граду, „Јединство“ у Тузли, „Жељезничар“ у Сарајеву,
„Челик“ у Зеници. Играла је у „Макабију“ у Тел Авиву у Израелу,
„Бу рани спорту“ у Измиру, „Кимико“ у Струги у Македонији,
„Гросупље“ у Словенији.

Са таквим искуством се вратила у родну Градишку гдје
предводи нове младе генерације кошаркашица које су најбоље
у Републици Српској.

Захвалница Удружењу иноватора за резултате постигнуте у
области иноваторства

Градишкo Удружење иноватора је на Међународној изложби
иновација освојило златну и сребрну плакету. На такмичењу за
најбољу технолошку иновацију у Републици Српској и Србији
освојило је четврто мјесто, а на недавно одржаном XXI Моско -
вском међународном сајму иновација и иновационих техно -
логија "Архимед-2018" Удружење иноватора освојило је златну
медаљу.
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Општина Градишка једна је од 17
локалних самоуправа из региона која је
добитник сертификата о повољном по сло -
вном окружењу. Сертификат за Оп ш тину
Градишка, на годишњој скупштини Нацио -
налне алијансе за локални еко но мски развој
у Београду, уручен је замје нику начелника
општине Градишка Ог њену Жмирићу.

„Градишка је уврштена у групу оп штина
које имају повољно пословно окру жење и у
наредном периоду биће оз на чена на мапи
Европске инвестиционе банке тако да ће
Градишка, која се налази на самим вратима
Европске уније, бити незаобилазан фактор у
инвестирању на простору Републике Срп -
ске“, рекао је Жмирић. Он је додао да су
представници Општине Градишка у посље -
дњих годину и по дана били усмјерени у
правцу развоја привреде, што је крунисано
24. априла уручењем сертификата о пово -
љном ок ружењу који би Градишци требало
да омогући још већи број инвестиција.

На свечаности додјела сертификата којој
су, између осталих, присуствовали премијер
Србије, Ана Брнабић, високи представници
Владе Србије, Републике Српске, Привредне
коморе Републике Српске, која је и технички
секретаријат за реализацију програма BFC

SEE у Српској, предстваљена је иницијатива
за инсти туционализацију сарадње између
земаља Југоисточне Европе кроз успос -
тављање регионалне платформе за пово -
љно по словно окружење. Иницијатива се
надо везује на успјешне пројекте инсти -
туција из Босне и Херцеговине, Црне Горе,
Хрва тске, Македоније и Србије на увођењу
заједничког стандарда пословног окру жења
и иновативних модела у раду јавне управе,
попут електронских грађевинских дозвола,

ваучеризације сезонског рада, онлајн фис -
ка лизације.

BFC SEE програм се спроводи од 2012.
године, а више од три милиона грађана и
150.000 привредних друштава, према по -
дацима NALED-а, у сертификованим градо -
вима и општинама користи ефика сне
сер висе локалних администрација. Осим
Оп  ш тини Градишка сертификати су уручени
и Граду Добој, Општини Лакташи и Општини
Котор Варош.

ОПШТИНА ГРАДИШКА ДОБИТНИК СЕРТИФИКАТА
О ПОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ

На годишњој скупштини Националне алијансе за локални економски развој /NALED/, која је
одржана у априлу у Београду, представницима 17 локалних самоуправа из региона уручен је
сертификат о повољном пословном окружењу /BFC SEE/.

На подручју општине Градишка у току је
реализација државног пројекта стамбеног
збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног
програма, изјавила је за Градишке новине
Гордана Николић, координатор за Општину
Градишка пројеката БХ 3 и ЦЕБ II. 

Потпројекат БХ 3 предвиђа изградњу згра -
де са 32 стамбене јединице за смјештај избје -
глог и расељеног становништва, а пројектом
ЦЕБ II је, кроз изградњу 32 стамбене јединице,
предвиђено затварање колективних центара
и алтернативног смјештаја. Станови који ће
бити изграђени кроз пројекат ЦЕБ II нами -
јењени су за кориснике колективног центра и
алтернативног смјештаја, као и друга соци ја -
лно угрожена лица, а на приједлог Центра за
социјални рад.

„Код реализације ових пројеката Општина
Градишка је била у обавези да донесе одлуку о
оснивању, управљању, располагању и кори -
штењу стамбеног фонда уз примјену при -
нципа социјалног становања, као и одлуку о
стамбеном збрињавању корисника колекти -
вних видова смјештаја кроз имплементацију
затварања колективних центара путем осигу -
рања јавних стамбених рјешења", рекла је
Николићева.

Уговорени радови за пројекат БХ 3 за из -
градњу зграде износе 1 214 863 КМ без ПДВ-а,
извођач радова је предузеће „Тектон" из Бања
Луке, а радови за изградњу објекта ЦЕБ II још
нису уговорени. До сада је Општина Градишка
за Потпројекат БХ 3 издвојила 159 753 КМ кроз
вриједност уступљеног земљишта те за израду

урбанистичко-техничких услова, претварање
пољопривредног земљишта у грађевинско,
накнаду за уређење земљишта и допринос за
катастар некретнина. У току је изградња треће
етаже. За пројекат ЦЕБ II Општина Градишка је
до сада издвојила 185 953 КМ, за реализацију
обавезне и потребне процедуре у реализацији
овог пројекта која ће бити готова завршетком
објекта и укњижбом у катастарски операт.
Општина Градишка је обезбиједила грађе -
винску дозволу и у току је фаза избора изво -
ђача радова од стране Министарства. Почетак
изградње очекује се током ове године. 

На прелиминарним листама Потпројекта
БХ 3 до сада је пријављено 72, а Пројекта ЦЕБ
II 45 потенцијалних домаћинстава. Обавеза
корисника, након потписивања уговора о
кориштењу стамбене јединице, биће изми -
ривање обавеза кориштења – закупа стам -
бене јединице и редовно измирење режијских
трошкова. 

Поред стамбеног збрињавања избјеглог и
расељеног становништва, Општи на ће ове
станове моћи користити за рје шавање
стамбеног збрињавања социјалних и других
категорија које не могу да ријеше стамбено
питање на комерцијалан начин, старих особа,
младих брачних парова, ка дрова од посебног
значаја за развој локалне заједнице и посебно
осјетљивих група као што су цивилне жртве
рата, особе са инва лиди тетом и лица са
посебним потребама. 

ПРОЈЕКТИ БХ 3 И ЦЕБ II
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Начелник општине Градишка
Зоран Аџић и студенти са
подручја градишке општине
који су остварили право на
стипендију за академску
2017/18. годину потписали су
Уговор о стипендирању.
Начелник је истакао да ће
локална заједница
стипендирати 201 студента и
да је у буџету Општине за ове
намјене планирано 250.000 КМ.
Начелник општине Зоран Аџић је рекао да је

ове године критеријум просјечне оцјене са 8,5
смањен на 8 из разлога што одређени број
студената студира на факултетима на којима је
наставни план и програм такав да је изузетно
тешко достићи просјек оцјена од 8,5 те се с
обзиром на то пришло умањењу просјека.
Начелник је студентима честитао на пости гнутом
успјеху, нагласивши да је обавеза локалне управе
да створи што боље услове да студенти, по

завршетку факултета, стечена знања примијене
на подручју општине Градишка и Републике
Српске.

Општина Градишка из буџета, на годи шњем
нивоу, издваја око 10 одсто за подршку васпитно-
образовним установама.

„Око 500 000 КМ издвајамо за материјалне
трошкове средњих школа. У 2017. години смо
уложили 50 000 КМ у реконструкцију фи скултурне
сале Средње стручне и техничке школе. Исто
толико смо издвојили за обнову два кабинета у
Техничкој школи, јер је то улагање у нове
профиле и занимања која имају употребну

вриједност у Градишци”, рекао је Аџић и додао да
локална управа издваја 180 000 КМ за
суфинансирање превоза средњошколаца, те да
води бригу и о најмлађима.

„Издвајање за Предшколску установу „Лепа
Радић” је 1 350 000 КМ, а прошле године смо
уложили и 40 000 КМ у доградњу објекта вртића
на Сењаку“, рекао је Аџић. Начелник је додао да је
ове године уведена пракса од које се неће
одустати, да се подрже и материјално награде
ученици генерације и вуковци, али и да се на
Светосавској академији проглашавају и награђују
најбољи учитељ, наставник и професор.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О СТИПЕНДИРАЊУ 
ЗА АКАДЕМСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ОСНОВАНА РАЗВОЈНА
АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА

Скупштина општине Градишка је на 12. редовној сједници
основала Развојну агенцију Градишка „РАГА“ с циљем да у сарадњи
са домаћим и иностраним донаторима, реализује што више
донаторских пројеката, а за в.д. директора Развојне агенције
Градишка именован је Бојан Арамбашић.

Иако локалне заједнице могу да реализују одређене пројекте,
указала се потреба за оснивањем Развојне агенције у Градишци из
разлога што агенције у већини пројеката могу лакше да реализују
пројектне задатке.

Арамбашић је рекао да Развојна агенција на почетку свог рада
има задатак да се базира на прекограничну сарадњу и „ИНТЕР РЕГ“
програм, који финансира Европска унија. „Програм обухвата БиХ,
Црну Гору и Хрватску и циљ нам је да се што боље повежемо са
партнерским организацијама из окружења како би заједно
аплицирали на одређена донаторска средства која су намијењена
за социјалну заштиту, предузетништво, туризам и енергетску
ефикасност“, рекао је Арамбашић.

Развојна агенција Градишка биће сервис удружењима,
предузећима и установама са подручја општине Градишка и
помоћи им да пишу квалитетне пројектне приједлоге и добију што
више донаторских средстава. Арамбашић је додао да постоје бројни
фондови које могу да користе земље попут БиХ, које немају статус
кандидата за чланство у ЕУ и закључио да је Развојна агенција у
Градишци основана у право вријеме, како би спремно дочекала
кандидатски статус који омогућава приступ значајнијим пројектима
и донаторским средствима фондова Европске уније.

СКУПШТИНА РАЗМАТРАЛА 
И УСВОЈИЛА ПРОГРАМ РАДА

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Одборници Ску пшти -

не општине Градишка на
13. редовном засједању
усвојили су Програм рада
начелника општине и
Општинске управе за
2018. годину.

Начелник општине
Градишка Зоран Аџић
рекао је да је ово први
пут да Скупштина опш -
тине разматра и усваја
Програм рада начелника
општине.

„Начелници су до
сада сами доносили своје програме, а Скупштина је о њему
расправљала кроз Извјештај о раду начелника. Први пут је усвојен
Програм по „МиПРО“ методологији, коју заговара УНДП, Европска
комисија и ЕУ фондови. Желимо да се види које су то планиране
активности и инвестиције, да се јасно и транспарентно види буџет
за све што је предвиђено Стратегијом развоја и Програмом
капиталних инвестиција“, навео је Аџић и оцијенио да ће овај
документ унаприједити рад локалне управе.

Он је подсјетио да је усвајањем Буџета општине Градишка за
2018. годину прецизирано које су то капиталне инвестиције
планиране у овој години.

„То су завршетак спортске дворане и реконструкција во -
доторња. Планиране су значајне инвестиције у изградњи
инфраструктуре у Агро-индустријској зони у Новој Тополи, гдје ће
ове године италијанска „Калцедонија“ изградити погон на
површини од 11 000 квадрата, а биће изграђен и тржни центар на
површини од 8 000 квадрата. У ова два привредна објекта до краја
године требало би да се запосли од 400 до 500 радника“, истакао је
Аџић.

Он је додао да је жеља локалне управе да се заврши обилазница
и да ту раде на обезбјеђењу донаторских средстава.
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ЈАЧАТИ
ПРЕКОГРАНИЧНУ
САРАДЊУ

Градишку је почетком фебруара посјетио
амбасадор Хрватске у БиХ Иван Дел
Векио.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић и амбасадор

Републике Хрватске у БиХ Иван Дел Векио разговарали су о
прекограничној сарадњи између Општине Градишка и Репу -
блике Хрватске.

Начелник Аџић је рекао да је на састанку разговарано о
повезивању привредних субјеката са простора општине
Градишка и Републике Хрватске, као и о помоћи приликом отва -
рања Пројеката прекограничне сарадње Босна и Херцеговина,
Хрватска и Црна Гора, како би се путем тих пројеката обе -
збиједила средства за привредни, инфраструктурни, здра -
вствени и културно-спортски развој на подручју општине
Градишка.

Амбасадор Хрватске у БиХ Иван Дел Векио рекао је да је у
плану да се у Градишци одржи састанак локалне управе са

амбасадорима у БиХ чије би земље могле бити заинтересоване
за улагање у индустријске зоне, као и о могућности проналаска
привредних партнера на простору Хрватске по питању завршне
фазе прераде воћа и поврћа.

Дел Векио је на састанку изразио интересовање за процес
обнове кућа Хрвата повратника у БиХ и додао да ће приликом
сљедеће посјете Градишци обићи те породице.

Шеф Делегације Европске уније Ларс-
Гунар Вигемарк је почетком марта
посјетио Градишку и присуствовао петој
јавној дебати, коју у 15 општина и градова
БиХ организује Канцеларија специјалног

пред ставника ЕУ у БиХ у оквиру пројекта
„Локална заједница прЕУзима ини -
цијативу“. Том приликом, Вигемарк је
рекао да је за БиХ кључно да даље
напредује у европским интеграцијама,
нагласивши да у том процесу треба да
учествују сви, јер то није нешто што воде
само политички лидери и бирократе. Он
је нагласио да је циљ јавних дебата о
улози локалних заједница у процесу
приступања ЕУ то да представници ЕУ од
људи из свих сфера живота сазнају више
о ситуацији у њиховим срединама, јер се
знатан дио реформи у процесу ускла -
ђивања са стандардима ЕУ реализује на
локалном нивоу.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић је истакао да је добро да пред -
ставници ЕУ разговарају са грађанима и
да је веома битно што су Градишку
препо знали као средину која тежи
европским вриједностима и која је у
посљедњих годину дана схватила да
мора да буде у функцији својих грађана и
привредника. Начелник Аџић је навео да
је са Ви гемарком разговарао о могу -
ћностима модернизације инфра -
структуре, укључи вању невладиног
сектора и младих у бројне процесе у
локалној заједници, те уна пређењу
средњег образовања и шко ловању
кадрова који су потребни пр и вреди. Он
је додао да су поново пок ренуте приче о
измјештању зграде суда из центра града,
изградњи новог моста на Сави, као и
завршетку новог граничног прелаза,
царинског терминала, обила знице,
спортске дворане и модернизацији јавне
расвјете.

„Имали смо конструктиван састанак
са Вигемарком гдје смо добили и похвале
да смо енергична локална управа која
има визију шта је потребно грађанима и
при вредницима општине“, истакао је
начелник Аџић.

ОДРЖАНА ДЕБАТА О УЛОЗИ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА,
ИЗАЗОВИМА И МОГУЋНОСТИМА ПРИСТУПАЊА

ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Дебата је реализована у оквиру иницијативе канцеларије Специјалног представника ЕУ у БиХ, а окупила
је предузетнике, представнике јавне управе, јавних предузећа и организација цивилног друштва, те
пољопривреднике и стручњаке за економски и одрживи развој локалних заједница.
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Начелник општине Градишка Зоран Аџ -
ић и градоначелник Монтесилвана Фра н -
ческо Марањо потписали су 27. ап рила
споразум о братимљењу Градишке и овог
италијанског града. Аџић је захвалио Ма -
рању на посјети и истакао да је велико за -
довољство потписати споразум о бра-  
ти мљењу са градом који има богату ис -
торију, те привредну, културну и ту ри стичку
традицију. 

„Стратешки интерес Градишке и Ре -
публике Српске јесте чланство у ЕУ и са -
радња са градом из земље чланице је
ве лика предност за грађане и привре днике
са подручја градишке општине", нагласио је
Аџић. Он је додао да ће братимљење са
Монтесилваном омогу ћити бољу привре -
дну, културну и обра зовну сарадњу, али и
сарадњу младих, који ће моћи да упознају
културу и тра дицију Монтесилвана, Италије
и Европске уније. 

Марањо је истакао да, према свему што
је видио у Градишци, постоје сви пре -
дуслови за добру привредну, трговинску,
културну, туристичку и сваку другу сара дњу
градова и њихових становника. 

„Иако Градишка још није у ЕУ, ово бра -
тимљење може бити подстицај да Уни ја
треба да се прошири. То је била главна ви -
зија оних који су основали заједницу евро -
пских држава и то треба да омогу ћимо",
каже Марањо. Он је навео да је рођен као
грађанин Италије, а одрастао као грађанин
ЕУ, у којој су рођена његова дјеца за коју се
нада да ће постати гра ђани свијета, те да је

сигуран да ће такав смјер имати и грађани
Градишке. Опи сујући свој град, који се
налази у регији Абруцо, Марањо је рекао да
Монте си лвано има добру туристичку
понуду, море, језера, планине за скијање и
једну од најбољих кухиња. 

Потписивању споразума о брати мље њу
Градишке и Монтесилвана присуство вао је
министар за економске односе и регио -
налну сарадњу Републике Српске Златан
Клокић, који је навео да је у нефо рмалном
разговору са Марањом дого ворена и узвра -
тна посјета, када ће де та љније разговарати
о могућности привредне сарадње. Он је у
име Владе Српске честитао Аџићу и Марању
потпи сивање споразума о братимљењу,
који, како каже, може допринијети и јачању
сарадње Републике Српске и Италије. Кло -
кић је захвалио и књижевници Стевки Шми -
тран, која је рођена у Градишци, а већ

годинама живи у Монтесилвану, истичући
да је она најзаслужнија за братимљење ова
два града, те да је прави амбасадор
Републике Српске у Италији. 

За Стевку Шмитран је братимљењем
Градишке и Монтесилвана почела нова ера
у односима Републике Српске, регије
Абруцо и Италије.  „Настојаћемо да овај
споразум не остане само на папиру, него да
га надограђујемо за младе и будућност
наших градова и нашег пријатељства",
нагласила је Шмитранова. 

Начелник Аџић и градоначелник Ма -
рањо су са сарадницима посјетили гра дски
спомен-парк, зграду Градске ви јећнице и
Завичајни музеј у Градишци. Пре д ставници
града Монтесилвано при су ство вали су и
свечаној академији по  во дом оби ље жа вања
25 година постојања Културно-умје тничког
друштва „Коловит" Градишка.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О БРАТИМЉЕЊУ
ГРАДИШКЕ И МОНТЕСИЛВАНА

На „Изложби чистих технологија и мо -
дерних енергетских рјешења", која је
отворена на љетној сцени Културног центра,
локални и гостујући привредници предста -
вили су опрему и производе који су у складу
са чистим енергетским рјешењима. О при -
мјерима добре праксе у управљању енер -
гијом на конференцији су говорили
ст ру  чњаци из области енергетске ефи -

касности и употребе обновљивих извора
енергије са подручја Босне и Херцеговине,
Словеније и Чешке Републике.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић рекао је да је циљ ове манифестације
да се представе нова технолошка рјешења
која се примјењују или се планира њихова
примјена на подручју општине Градишка.
Он је навео да су грађани на изложби могли
да виде савремену ЛЕД расвјету која би у на -
редном периоду требало да буде инста -
лисана умјесто постојеће јавне расвјете у
Градишци. Аџић је истакао да ће приликом
завршетка спортске дворане у овај објекат
бити инсталисана савремена технолошка
рјешења, као што је фотонапонска елек -
трана на крову дворане, топлотна пумпа за
загријавање и хлађење, те ЛЕД расвјета.
Према његовим ријечима, уз помоћ Владе
Републике Српске, на подручју Градишке
енергетски су обновљени објекти градских
основних школа „Васа Чубриловић" и „Да -
нило Борковић", вртић „Лепа Радић", а за -

почети су и радови на пројекту енергетске
обнове основне школе „Свети Сава" у
Дубравама. Он је навео да се ради и
пројектна документација за основну школу
„Петар Кочић" у Новој Тополи, те додао да
постоји и потреба за енергетском обновом
објеката Гимназије и Техничке школе у
Градишци.

Координатор за управљање енергијом и
заштиту животне средине општине Гра -
дишка, Санела Бабић рекла је да се „Енер -
гетски дани“ организују од 2014. године са
циљем да се промовише корист унапре -
ђења енергетске ефикасности и употребе
обновљивих извора енергије.У току мани -
фестације „Енергетски дани” организовани
су и дани отворених врата у предузећу за
производњу намјештаја „Николић" Гради -
шка, гдје су грађани, ученици и привре дни -
ци могли да виде рад предузећа које, осим
рециклирања дрвног отпада из произ во -
дње, врши хлађење производног погона
системом топлотне пумпе.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЕНЕРГЕТСКИ ДАНИ
ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“

У оквиру дводневне манифестације „Енергетски дани општине Градишка", 19. и 20. маја, приређена је
„Изложба чистих технологија и модерних енергетских рјешења" и одржана стручна конференција о теми
„Добра пракса у управљању енергијом са регионалног и државних нивоа".
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„Прољећну акције уређења града“
традиционално је отворио начелник
Општине Градишка Зоран Аџић засадивши
садницу дрвета на платоу између Јавне
установе „Апотека“ Градишка и Робне куће.
Начелник Аџић је истакао значај
самосвијести свих грађана о важности
уређења нашег града, како би он био
чистији и на тај начин изгледао што љепше.
Додао је да дјецу треба едуковати од малих
ногу о овим питањима и научити их да и они
могу допринијети свом граду. Начелник је
окупљеној дјеци подијелио сокове и мајице,
након чега су они засадили цвијеће.

Активности које су пратиле прољећно
уређење града су кошења траве, уређења
кеја, санација депонија и обнављање
хоризонталне саобраћајне сигнализације,
уклањање електронског и кабастог отпада.

У „Прољећној акцији уређења града“
учествовали су, поред радника КП
„Градска чистоћа“, дјеца из ПУ „Лепа
Радић“, ученици Средње стручне и
техничке школе,  предузеће „Греен Танк“
које је задужено за збрињавање
електричног и електронског отпада,
Риболовно друштво „Амур“ и многи
други. Све активности око уређења града
завршене су до 24. априла, Дана општине
Градишка.

ПРОЉЕЋНА АКЦИЈА УРЕЂЕЊА ГРАДА
ЗАВРШЕНА ДО 24. АПРИЛА

На иницијативу Савјета мјесне
заједнице Горња Јурковица, мјештани
овог села су наставили са акцијама
насипања некатегорисаних путева.
Активност санирања некатегорисаних
путева у овом селу почела је у јануару
ове године. Шљунчење и санација је
настављена у априлу, а Лалош је
истакао да је локална управа помогла
обезбјеђивањем потребне механи -
зације.

Предсједник Савјета мјесне заје -
днице Горња Јурковица Милорад
Лалош  рекао је да су у последњој ак -
цији у потпуности санирали два пута у
дужини од 1.500 метара и нагласио да
су у акцији учествовали мјештани са 15

трактора са кип-приколицама.
„Данас насипамо ситним материја -

лом. Претходна два дана пут смо
припремали тако што смо постављали
чврству подлогу од ломљеног асвалта
који смо сачували након реко нстру -
кције асвалтне дионице коју је фина -
нсирала Општина Градишка крајем
прошле године“, рекао је Лалош.  Он је
нагласио да је реконструкција пута
надахнула мјештане да се активирају и
додао да су се  сви мјештани укључили.

На подручју Горње Јурковице је, у
два наврата, санирано око 3.500 метра
пута и мјештани кажу да планирају
наставити даље са уређењем путева у
свом селу.

САНАЦИЈА УЛИЦА У
ГРАДИШЦИ

Интервентна санација ударних рупа на подручју града је
завршена, а извођач радова је било грађевинско предузеће
„Хидрокоп“ из Бања Луке, изјавио је за Градишке новине начелник
Одјељења за комуналне и стамбене послове општине Градишка,
Бранислав Савић.

У току је санација локалног пута Душаново - Јурковица, коју
изводи исто предузеће, а од 10. маја ће почети радови и на путу
Ламинци, али и другим локалним и некатегорисаним
путевима.Савић је истакао да је ове године у „Градској чистоћи“
набављен грејдер, у току је тендер за набавку камиона кипера, тако
да ће локалне и некатегорисане путеве одржавати Комунално
предузеће „Градска чистоћа“.

Планом утрошка средстава по основу концесионе накнаде ове
године планирано је асфалтирање градске улице Јована Цвијића у
дужини од 700 метара, тротоара дужине 420 метара у улици Петра
Пеције и 300 метара тротоара у улици Петра Мркоњића. За ове
послове планирано је око 150 000 КМ, а завршена је тендерска
процедура, потписан уговор и одабран је извођач. Радови ће
отпочети у току мјесеца маја, додао је Савић.

За асфалтирање локалних и некатегорисаних путева, у
одређеном броју мјесних заједница на подручју општине
Градишка у 2018. години по основу кориштења средстава
остварених по основу кориштења шуме и шумског земљишта на
простору општине Градишка, планирано је да се утроши 520 000
КМ. Путеви који су обухваћени овим планом су: Средња Јурковица
- Трновац у дужини од једног километра, Церовљани - Матићи 350
метара, пут Церовљани - Љубојевићи у дужини од 500 метара,
Машићи - Гај 700 метара, Бистрица - Јелићи 700 метара, Турјак -
Самарџије, санација постојећег оштећеног асфалтног пута у
дужини од 500 метара, пут Вилуси Страживук у дужини од 650
метара, дионица од 150 метара у Вакуфу, пут Пејићи - Зељковићи у
дужини од 650 метара, Мачковац 650 метара и у Горњим
Подградцима планирана је санација једне улице у дужини од 15
метара.

„СЛОГА КУЋУ ГРАДИ“, КАЖУ
МЈЕШТАНИ ГОРЊЕ ЈУРКОВИЦЕ
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Служењем парастоса и полагањем вије наца код централног
спомен-обиљежја поги нулим борцима, у Градишци обиљежен је Дан
бораца Одбрамбено-отаџбинског рата и Дана Борачке организације
Републике Српске.

Предсједник Борачке организације оп штине Градишка Зоран Лазић
истакао је да коријени обиљежавања Дана бораца одбра мбено-
отаџбинског рата и Дана БОРС-а сежу од Првог српског устанка када је
1804. године, у борби против турске окупације, обнављана српска
државност. 

„Српски народ је и у посљедњем рату, као насљедник слободарске
традиције, у темеље Републике Српске уградио животе своја 23 184
борца. Међу њима је и 610 погинулих бораца са подручја Градишке“,
навео је Лазић.

Поводом обиљежавања овог значајног датума, општинска Борачка
организација додијелила је једнократне новчане помоћи за 45 бораца,
ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца које су
пре дложиле њихове мјесне борачке органи зације.

Начелник општине Градишка, Зоран Аџић рекао је да на овај
историјски дан сви морају бити посвећени традицији српског народа и
да изразе поштовања према онима који су дали своје животе за
слободу. Он је истакао да општина Градишка показује бољи однос
према борачкој популацији него ранијих година. У односу на 2016.
годину, у прошлој и овој години обезбијеђено је 14 одсто више
средстава за потребе борачке популације.

Вијенце на споменик погинулим борцима из Градишке положили су
представници Бо рачке организације општине Градишка, деле гација
општине Градишка те представници Градишке бригаде, 19.
Србобранске бригаде, Полицијске управе Градишка, СУБНОР-а, Удру -

жења војних пензионера
и Општинског одбо ра
СНСД-а. Обиљежавање
Да на бораца од бра мб е но-
отаџбинског рата и Дана
Борачке орга низа ције Ре -
публике Срп ске, које је
орга низовала оп ш ти нска
Борачка орга низација, на -
ста вљено је пригодним
програмом у Кул турном
центру Градишка.

Са поруком „Корачај у будућност
храбро, Републико Српска, отаџбино
наша“ у Градишци је свечано обиљежен
Дан Републике - 9. јануар. Највеће коло у
Српској, у центру града, око велике
заставе Републике Српске одиграли су
чланови свих културно-умјетничких дру -
штава са подручја општине Градишка.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић рекао је да је 9. јануар најсвечанији
дан у Републици Српској и да се традиција
свечаног обиљежавања дана њеног
настанка треба одржати и у наредним
годинама. „То не треба да буде морање.
То је осјећај који треба да има сваки
грађанин који живи на простору Ре -
публике Српске, јер је она наша сигурност
на просторима с ове стране Дрине. Она је
гарант нашег опстанка и морамо да јој
будемо посве ћени“, нагласио је Аџић. 

Предсједник КУД-а „Коловит“ из Гра -
дишке Мирко Борјановић истакао је да је
„Коловит“, као највеће културно-умје -
тничко друштво у Градишци, са задово -
љством прихватио позив локалне управе
да заједничким снагама, са члановима
свих осталих друштава са подручја оп -
штине Градишка, великим колом позд -
раве Републику Српску. 

„Сва друштва су се одазвала и довела
своје чланове да одиграју коло и дјецу
која су држала заставу дугу 30 метара. У
коло су се укључили и грађани, што нам је

и био циљ“, навео је Борјановић.
Свечано обиљежавање Дана Репу -

блике Српске у центру Градишке окупило
је преко хиљаду грађана.

ОБИЉЕЖЕН ДАН БОРАЦА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НАЈВЕЋИМ КОЛОМ У СРПСКОЈ ГРАДИШКА
ОБИЉЕЖИЛА ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - 9. ЈАНУАР

„БОРЦИ ВРС УГРАДИЛИ СВОЈЕ ЖИВОТЕ У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ“
Поводом обиљежавања Дана Републике Српске – 9. јануара, у Градишци су положени

вијенци на центарално спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић рекао је да је дужност представника власти и

грађана да се на Дан Републике поклоне погинулим борцима који су ударили темеље
Републике Српске. Предсједник Предсједништва Борачке организације општине Градишка
Милован Гагић истакао је да је 9. јануар најавећи празник за све борце, дан који означава оно
за шта су се борили.

Вијенце на централно спомен-обиљежје погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског
рата у Градишци полижиле су делегације Општине Градишка, Борачке организације општине
Градишка, Општинске организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих
цивила Републике Српске, Удружење Ветерани Републике Српске, Удружење ратних војних
инвалида, Удружење обољелих од ПТСП-а, Удружење војних пензионера, Општинског одбора
СУБНОР-а и представници политичких странака.
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У Културном центру у Градишци одр -
жана је Светосавска академија под на зивом
„Бројаница Светог Саве“ којој је прису -
ствовало више од 500 поштовалаца лика и
дјела првог српског све титеља и просве -
титеља.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић, који је био покровитељ Академије,
рекао је да се у Градишци традиционално
свечаном Акаде мијом обиљежава дан
посвећен Светом Сави, личности која је била
први архиепископ и ос нивач Српске пра -
вославне цркве, државе и школе.

„Савиндан је и школска слава и ове
године смо жељели да истакнемо улогу и
значај просвјетних радника. По први пут смо
наградили најуспјешније просвјетне радни -
ке који су својим радом обиљежили прошлу
годину и то ће постати традиција“, нагласио
је Аџић.

На приједлог просвјетних радника и
ученика школа са подручја општине Гра -
дишка награђени су: наставница разредне
наставе из Основне школе „Данило Бор ко -
вић“ Мира Суботић, наставник пре дметне

наставе из ОШ „Васа Чу бриловић“ Драгоја
Ђукић и професор стручних пре дмета у
Техничкој школи Срђан Ђука новић.

Учитељица Мира Суботић је рекла да је
за њу ова награда велики успјех и при знање

за рад. Она је истакла да су њени ученици
снага која јој не дозвољава да остари и
додала да у просвјети ради 37 година и да
се још није уморила.

Наставник Драгоја Ђукић рекао је да је
он један од једнаких и истакао да му при -
знање за наставника године ласка, јер је то
највеће признање које просвјетни радник
може добити.

Професор Срђан Ђукановић рекао је да
му много значи што су га радне колеге
предложиле за најуспјешнијег професора у
2017. години и истакао да су му највеће при -
знање за рад бивши ученици који су данас
његове радне колеге, професори на факу -
лтету и успјешни мајстори у преду зећима. 

Професорица Радана Вила Станиш -
љевић која је аутор Академије говорила је

„БРОЈАНИЦА СВЕТОГ САВЕ“
ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА ПОД НАЗИВОМ 

Традиционални пријем начелника општине за
представнике образовних установа

Начелник општине Градишка Зоран Аџ ић организовао је, поводом Сави ндана,
тра диционални пријем за пред ста внике образо вних установа са по дручја наше
локалне заједнице. 

Пријему су присуствовали најбољи уче ници и директори седам основних и три
средње школе, те директори пре дшколске установе „Лепа Радић" и Ви соке школе
„Примус". Начелник Зоран Аџић је рекао да је пријем прилика да се окупе сви
директори васпитно-обра зовних установа са подручја општине Градишка и да се
кроз дружење и раз говор упознају са постигнутим резулта тима тих установа, али и
са најбољим уче ницима школа како би им се пру жила по др шка за будући рад.
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Српска православна црквена општина Нова Градишка
организовала је у Дому културе у Новој Градишци Светосавску
академију под називом „Појте и утројте".

Владика пакрачко-славонски Јован рекао је да је у Славонији,
осим обнове пакрачко-славонске епархије, веома значајно
враћање обиљежавања Светосавља.

„Треба разумјети да овдје живи древан и културан народ који
је донио културу са Косова и Метохије и Пећке патријаршије те ју
обогатио европском културом, а данас жуди за обновом те
културе. 

Зато смо ове године организовали седам Светосавских
академија”, рекао је владика Јован.

Он је истакао да је значајно то што су на Светосавској
академији учествовали гости из Градишке, јер су народи из
Славоније, Поткозарја и Лијевче поља увијек живјели заједно и

дијелили обичаје, пјесме, ношње али и породична презимена и
имена села са обје стране ријеке Саве. Академији је присуствовао
и начелник општине Градишка Зоран Аџић који је рекао да су
Градишка и Нова Градишка једна поред друге и да то повезује
наше грађане и привреднике, али и друштвене, спортске и
културне организације „како би отворили сарадњу и великим
корацима ишли у будућност”. 

Градоначелник Нове Градишке Винко Гргић изразио је за до -
вољство што је Нова Градишка, одржавањем Светосавске
академије, богатија за још један велики културни догађај.

Светосавској академији, поред начелника Градишке и градо -
начелника Нове Градишке, присуствовали су свештеници Српске
православне цркве, замјеник начелника општине Градишка
Огњен Жмирић, посланик у Народној скупштини Републике
Српске Славко Дуњић и бројни други гости и грађани.

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА ОДРЖАНА ЈЕ И У НОВОЈ ГРАДИШЦИ

бесједу „Бројаница”, а у програму Свето -
савске академије учествовали су ученици
основних и средњих школа са подручја
Градишке, хор ОШ „Данило Борковић“ под
диригентском палицом Све тлане Паунеску,
ученици Основне музичке школе „Бранко
Смиљанић“, глу мци „Град позоришта“ из
Градишке и богослов Бобан Ковачевић,
инстру мен талиста на хармоници Славиша
Мајданац и сопран Миња Шукало.

Академији су присуствовали и мини стар
просвјете и културе Републике Српске Дане
Малешевић, посланик у Парламентарној
скуп штини БиХ Ђорђо Крчмар, посланици
На родне скупштине Српске Славко Дуњић,
Милан Шврака и Горан Ђорђић, предста -
вници Српске право славне цркве, локалне
власти, васпитно-обра зовних, културних и
других установа и предузећа и бројни гра -
ђани.

Основне школе прославиле
школску славу

У свим основним школама на подру -
чју Градишке организоване су приредбе
по водом обиљежавања школске славе. 

Ученици Основне школе „Свети
Сава” су, у централној школи у Дубра ва -
ма и подру чном одјељењу у Ламинцима,
организовали Светосавске приредбе.
Химном Светом Сави, пјесмама, музи -
чким нумерама и игроказом ученици су
обиљежили дан посвећен заш титни ку
ученика и учитеља. Директорица Осно -
вне школе „Свети Сава”, Рајна Солдат
рекла је да школа посебну пажњу даје
прос вјетитељском раду Светога Саве,
зачецима писмености и културе.

„Основна школа „Свети Сава" Дубра -
ве је школа коју похађају ученици ра -
зних наци оналности и вјеро исповијести,
али у Свето савској приредби доброво -
љно учествују сви што говори да је
препознат сегмент прос вјетитељског
рада Светог Саве”, рекла је Сол датова.

Свечано је било и у осталим шко -
лама на подручју Градишке у којима је
пригодним програмом, посвећеним
Светом Сави, оби љежена школска слава.
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ДОЛЕТЈЕЛЕ РОДЕ

Прва беба рођена на одјелу породи-
лишта градишке болнице у 2018. години
је дјевојчица Хелена коју је 1. јанура у 9
часова и 40 минута родила Анђела Њежић
из Српца.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић посјетио je мајку и бебу и том при-
ликом уручио новчану поклон-честитку те
пожелио породици Њежић у будућности
још чланова, а Хелени добро здравље.

Начелник је рекао да је у току 2017. го-
дине рођено 537 беба од којих је 268 са
подручја Градишке што је за 5 одсто мање
у односу на 2016. годину. Он је истакао да
се локална управа труди да кроз разне ви-
дове подршке помаже брачне парове који
планирају дјецу.

"У буџету за 2018. годину издвојићемо
50 одсто више средстава за вантјелесну
оплодњу, а понклон бон - честитка за сва -
ко новорођено дијете биће увећана са 100
на 150 КМ," рекао је начелник Аџић и до -
дао да је битно да се кроз низ модалитета
пружи подршка за новорођене бебе и да
се води једна стимулативна политика како

бисмо имали што више становника који
би остали и развијали ове просторе.

Начелник Аџић је истакао да је ло-
кална управа спремна да увећа буџетску
ставку за новорођенчад,  јер би то зна-

чило да Градишка има много нових ста-
новника и додао да ће се локална управа
потрудити и у наредним годинама и буџе-
тима, кроз разне видове помоћи, да
пружи што већу подршку наталитету.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ДАРИВАО
ПРВУ БЕБУ РОЂЕНУ У 2018. ГОДИНИ

Имена дјеце рођене и уписане
Ма тичну књигу рођених која се
води за матично подручје
Градишка  и чији ро дитељи
имају пребивалиште на
подручју општине Градишка у
периоду од 01.01. до 30.04. 2018.  

Кукрић Аника, кћи Алена и Јелене; Пу -
ргер Катарина, кћи Дарјана и Драгане;
Пејић Лазар, син Мирослава и Слађане;
Ђукић Стефан, син Горана и Слађане; Су -
ботић Филип, син Дарка и Радмиле; Ста -
нојчић Алекса, син Далибор и Сњежана;
Џаферовић Емина, кћи Нермина и Амире;
Мацановић Мила, кћи Данијела и Мла -
денке;  Атић Мерин, син Анеле и Ханке; То -
пић Елена, кћи Ђорђа и Слободанке; Бараћ
Андреј, син Игора и Дијане; Стевановић
Филип, син Станоје и Дејане; Кнежевић

Наташа, кћи Ведрана и Данијела; Крста -
новић Јана, кћи Звјездане;  Кочић Немања,
син Предрага и Љиљане; Мавија Сара, кћи
Младена и Радане; Берић Анасрасија, кћи
Горана и Милане; Зрнић Милан, син Алек -
сандра и Ање; Добрић Лука, син Дејана и
Анкице; Малбашић Алексеј, син Срђана и
Тање; Пузић Стефан, син Далибора и Љи -
љане; Дринић Невена, кћи Саше и Дарије;
Гојковић Бранислав, син Милорада и Да -
нице; Гламочак Душан, син Давора и Ми -
лијане; Врховац  Дамјан, син Александра и
Драгане; Самелак Леона, кћи Златка и Не -
вене; Ђурић Софија, кћи Игора и Горане;
Видовић Дејан, син Саше и Маје; Гвозден
Лара, кћи Дариа и Николине; Видовић Ни -
кола, син Срђана и Јелене; Докић Лара, кћи
Горана и Јелене; Стајчић Нина, кћи Љубише
и Гордане; Деспотовић Лена, кћи Вла -
димира и Јелене; Гојковић Миа, кћи Мла -
дена и Дејане; Логинова Аурора, кћи
Анатолија и Свјетлане; Ћимић Петар, син
Рајка и Сање; Станић Софија, кћи Зорана и
Јоване; Вукашиновић Виктор, син Бориса и
Мирјане;  Вукашиновић Теодор, син Бориса
и Мирјане;  Суботић Љубиша, син Алек -
сандра и Данке; Сивац Дајана, кћи Дариа и
Маријане; Јандрић Давид, син Љубише и
Дијане; Стојичевић Ана, кћи Младена и
Невене; Малешевић Дамјан, син Алек са -
ндре и Станислеве; Сарајлић Анастасија,
кћи Горана и Татјане; Пргомеља Коста, син
Данијела и Александре; Црнојевић Мерјем,

кћи Раме и Амеле; Црнојевић Ахмед, син
Раме и Амеле; Лопар Страхиња, син Сла -
више и Наташе; Османовић Амар, син
Мирзе и Аните; Рачић Филип, син Звјездана
и Бојане; Раковић Стефан, син Младена и
Маје; Миљановић Небојша, син Николе и
Весне; Лукић Павле, син Небојше и Ни -
колине; Макитан Павле, син Владислава и
Милијане; Макитан Емилија, кћи Влади -
слава и Милијане; Којић Дуња, кћи Мирка и
Мирјане; Грујићм Ђорђе, син Милана и
Кристине; Кукрић Лазар, син Данијела и
Весне; Сарајлић Вељко, син Богдана и
Драгане; Сарајлић Сашка, кћи Богдана и
Дра гане; Божић Виктор, син Гојка и Бра -
ниславе; Перић Страхиња, син Немање и
Александре; Шобота Марија, кћи Ведрана и
Дивне; Станојевић Душан, син Драгана и
Дијане; Чеко Вук, син Мариа и Николине;
Павловски Емили, кћи Јозефа и Раде: Шко -
рић Марко, син Милана и Сање; Јањетовић
Павле, син Горана и Јоване; Бојанић Ева,
кћи Драгољуба и Дајане; Цвијановић Ана -
стасија, кћи Милана и Дејане; Рокић Радо -
ван, син Драгоје и Марија; Радишић Стефан,
син Бранка и Дајане; Чакаљ Теодр, син Ср -
ђана и Бранкице; Шукало Анђела, кћи Ми -
лана и Јелене; Драгичевић Алексије, син
Огњена и Николине; Тирагић Милица, кћи
Гојка и Тихане; Барањецки Игор, син Митра
и Свјетлане; Курта Андреа, кћи Петра и
Славице; Сладојевић Радош, син Саше и
Сање.

НАЈМАЊИ СТАНОВНИЦИ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
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Према Закону о дјечијој заштити Ре -
публике Српске, од јануара ове године све
незапослене породиље остварују право
на матерински додатак у износу од 405
КМ.

Директор Центра за социјални рад Ра -
де Цумбо рекао је да се захтјеви примају
од  3. јануара, а рок за подношење за -
хтјева је 30 дана од рођења дјетета. Он је
додао да право на матерински додатак
имају мајке које су родиле након 3.
децембра 2017. године.

“Поступак је веома једноставан. Мајка
или отац требају да поднесу захтјев уз
који је потребно приложити овјерену
“кућну листу”, фотокопије личних карата
супружника или доказ о пребивалишту
носиоца права у трајању од годину дана
прије рођења дјетета. Потребно је до -
ставити родни лист новорођенчета и
оста ле дјеце ради утврђивања реда ро -
ђења дјетета,” рекао је Цумбо и додао да
је утврђивање редосљеда рођења дјетета
битно јер се за близанце, треће и свако

наредно дијете матерински додатак ис -
плаћује током 18 мјесеци, док за прво и
друго дијете мајке додатак примају го -
дину дана.

У прва четири мјесеца ове године пра -
во на овај додатак путем захтјева Центру
за социјални рад остварило је укупно 57
незапослених мајки, од тога у јануару 20,
фебруару 13, марту 9 и априлу 15. Право
на матерински додатак има свака поро -
диља која је у вријеме рођења дјетета
незапослена, без обзира на њено или
имовинско стање њене породице. Право
могу остварити старатељи и хранитељи
под условом да родитељи не врше ро -
дитељску дужност из законом про пи -
саних разлога.

ПРАВО НА МАТЕРИНСКИ
ДОДАТАК НА ПОДРУЧЈУ

ГРАДИШКЕ ДО САДА
ОСТВАРИЛО 57

НЕЗАПОСЛЕНИХ ПОРОДИЉА

Школа за труднице посједује свој план
и програм рада, који се састоји од тео -
ретског и практичног дијела. У теоретском
дијелу, у којем учествују гинеколози, пе -
дијатри, психијатри и други у зависности
од дате теме, се кроз причу и анимацијске
филмове обрађују различите теме које су
значајне за саму трудноћу, порођај али и
постпорођајни период. Љекари Болнице
Градишка са трудницама разговарају о
фазама порода, њези и правилном посту -
пању са новоро ђенчетом, дојењу, али и
њези пупчаника, за шта се добију и по -
требна средства.

За практични дио школе задужена је
Влатка Ђермановић Бојанић, дипломирана
медицинска сестра, са великим искуством
у физичкој припреми трудница и која има
лиценцу за овај посао. Практичним дије -
лом труднице се психички и физички при -
премају за чин порођаја. У оквиру њега
раде се вјежбе напињања и дисања. Тру -
днице науче на који начин да користе
абдо миналну мускулатуру, али и како
продисати сваку контракцију да би пород
учиниле што лакшим.

Доктор Дејан Пејић, гинеколог, наводи
да школу могу похађати труднице од 16. па
све до 38. или 39. недјеље трудноће, а

којима гинеколошки налаз није показао
никакву сметњу за бављење физичком
активношћу. 

„Бројне су користи Школе за труднице
– првенствено оне се боље упознају са
особљем те на тај начин успоставимо један
приснији однос. Такође, науче много ко -
рисних ствари везаних за сам чин порода
демистификујући га, те на тај начин укло -
нимо страх од непознатог“, рекао је доктор
Пејић.

Школа се организује свака 3 до 4
мјесеца, а обично по једном циклусу буде
20 полазница које се подијеле у двије
групе. Доктор Пејић напомиње да је Школа
за труднице бесплатна, захваљујући мена -
џменту ЈЗУ Болница Градишка, који је имао
разумијевања за овако нешто. Потребно је
само пријавити се на број телефона гине -
колошке амбуланте 051 810 660, док путем
странице на друштвеној мрежи фејсбук -
Школа за труднице „Болница Градишка“
могу сазнати све оно што их интересује,
као на примјер када ће бити организован
сљедећи курс, када се одржава одређени
час и слично.

Труднице које су похађале школу биле
су задовољне и нису имале негативна
искуства, шта више оствариле су мно го -

струке користи, каже доктор Пејић и по -
зива све оне које се двоуме да се прикључе
овом тиму који ће их научити како да са
лакоћом прођу кроз порођај.

ШКОЛА ЗА ТРУДНИЦЕ
Радници одјела гинекологије Јавне здравствене установе Болница
Градишка су, уз подршку менаџмента болнице, покренули Школу за
труднице у новембру 2016. године.
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Начелник општине Градишка Зоран
Аџић 18. јануара је уприличио пријем за
аутора документарног филма „Небо над
Бјеловаром“, којем је присуствовао и
Александар Тепић, син народног хероја
Милана Тепића о чијем херојском чину је
снимљен овај документарни филм.

Филм је приказан исте вечери у
Културном центру Градишка. Прије проје -
кције, начелник Аџић је уручио Александру
Тепићу слику - портрет његовог оца као
симбол сјећања на тај јединствени херојски
чин. Покровитељи програма били су
Општина Градишка и Културни центар.
Филм „Небо над Бјеловаром“ је посвећен
нашем народном хероју из протеклог рата,
мајору Милану Тепићу и војнику Стојадину
Мирковићу који су погинули у том граду,
септембра 1991. године.

Недељко Лајшић, аутор филма, каже да
је „Небо над Бјеловаром” наш дуг према
хероју Милану Тепићу који ће свједочити о
његовом дјелу.  „Порука филма је антиратна.
Желио сам да покажем како се искрено воли
своја земља и да пренесем истину о том
дану из септембра 1991. године. Овај филм у
осамдесет минута, колико траје, нема ни
секунде мржње, ни на који начин не
распирује мржњу, показује истину о
херојству и дјелу мајора”, истиче Лајшић.

Аутор посебно наглашава да је важно да
нове генерације схвате безвременски чин
мајора Тепића и уђу у срж његовог дјела.

Александар Тепић је изразио задо -
вољство што је у Градишци да пружи под -
ршку и захвалност аутору Недељку Лајшићу
и нагласио да су присутне и емоције и
понос. 

Мајор Југословенске народне армије
Милан Тепић из Комленца у Козарској
Дубици је погинуо 29. септембра 1991.
године у бјеловарској касарни на Беденику,
након што је дигао у ваздух војно складиште
и себе, не желећи да препусти непријатељу
оружје којим би убијао његове војнике. Са
њим је погинуо војник Стојадин Мирковић
из Горњих Лесковица код Ваљева, који је
одбио Тепићево наређење да се повуче са
осталим војницима од главног објекта. Због
овог чина, мајор Тепић је постхумно одли -
кован Орденом народног хероја Југославије
и проглашен за народног хероја.

Филм је сниман на бројним локацијама у
Србији, Републици Српској, Хрватској, а
снимање филма трајало је око двије године.
Први пут је приказан у септембру 2017.
године, у Дому војске Србије у Београду, а
промоција је претходила откривању споме -
ника мајору Милану Тепићу који се налази
на Дедињу.

У Високој школи „Примус“ Градишка
отворене су Галерија свјетских личности и
Завичајна галерија са 150 портрета познатих
личности који су дјело сликара Рајка Попо -
вића. Галерије су свечано отворили начелник
општине Градишка Зоран Аџић и директор
Високе школе „Примус“ Ранко Бакић.

Бакић је рекао да се прије двије године
родила идеја да се овој Високој школи и
становницима Градишке подари галерија у
којој ће бити портрети најугледнијих људи из

Градишке, који су помагали привредном,
културном и спортском развоју општине.
„Хтјели смо да они не падну у заборав, јер смо
примијетили да младе генерације не знају
пуно о нашим великанима. Можда смо некога
изоставили од најзаслужнијих људи за развој
Градишке, али у галерији има мјеста за све
остале за које добијемо сугестије да им
припада то мјесто“, рекао је Бакић. Он је додао
да је друга галерија обухватила све
најзначајније личности по којима људи

одређују неко историјско вријеме развоја. 
Аутор портрета Рајко Поповић истакао је

да је позив Високе школе „Примус“ за њега био
изазов и обавеза према завичају те да је
портрете радио комбинованом техником
акрилним бојама.

„НЕБО НАД БЈЕЛОВАРОМ“

Изложба фотографија под називом „Лекција“
младог аутора Зорана Пилиповића отворена је 7.
марта у Галерији Завичајног музеја Градишка.
Пилиповић је рекао да је прву самосталну
изложбу поклонио свом родном граду и истакао
да је кроз фотографије опустошених учионица
сеоских школа у Поткозарју желио указати на
проблем пада наталитета, расељавања и
изумирања.

Изложбу фотографија отворио је мини стар
просвјете и културе Републике Српске Дане
Малешевић који је том приликом рекао да је за
похвалу што је један млади аутор кроз умјетност
желио указати на проблем све ма њег наталита у
Српској.  Професор Академије умјетности у
Бањалуци Драго Вељовић рекао је да Зоран
Пилиповић има велики таленат и да је овом
изложбом показао озбиљан приступ умјетности.

На отварању изложбе, бројним посјети оцима,
осим аутора и Малешевића, обратили су се
начелник општине Градишка Зоран Аџић и
директор Завичајног музеја Градишка Бојан
Вујиновић.

“Дјевојке питају жене: КОЛИКО ЉУБАВИ ЈЕ
ДОВОЉНО? “ назив је изложбе фотографија ко ја је
истовремено отворена у Културном центру
Градишка. Ауторке изложбе су фо тографкиње
Теодора Чикић из Градишка, Ивана Бјељац из
Новог Града, Милана Томић, Тајана Дедић
Старовић и Теа Јагодић из Бања Луке.

Теодора Чикић је том приликом рекла да је
идеју о изложби покренула Теа Јагодић са циљем
да се поводом 8. Марта-Међународног дана жена
скрене пажња на чињеницу да се женама треба
посветити пажња сваког дана , а не само једном
годишње. Она је истакла да је главни мотив
изложбе жена различите животне доби и у
различитим ситуацијама и да дужи низ година
кроз своје радове обрађује женске теме.
Фотографије причају причу о положају жена у
друштву из угла посматрања ауторки.

ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ КРАСЕ ГАЛЕРИЈУ
ВИСОКЕ ШКОЛЕ „ПРИМУС“

ИЗЛОЖБЕ
ФОТОГРАФИЈА
ОБИЉЕЖИЛЕ
КУЛТУРНИ ЖИВОТ
ГРАДА
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Ученици Основне музичке школе
„Бранко Смиљанић“ Градишка настављају
низати успјехе и у другом полугодишту
школске 2017/2018. године. Ученици су на
на школском, републичком и 4 међународна
такмичења освојили том 38 награда.

На првом међународном такмичењу у
Загребу ученица Емилија Јовичић је осво -

јила прву награду у дисциплини клавир. На
сљедећем међународном такмичењу одр -
жаном у Бијељини ученици градишке
музичке школе освојили су 18 награда – 5
првих, 8 других и 5 трећих. Леа Вучај,
Емилија Јовичић, Ива Ристић, Кристина
Бркић и Стефан Панџић освојили су прво
мјесто. 

Три прве и три друге награде освојене
су на школском такмичењу у Приједору,
након чега је школа на  репу бличком
такмичењу у Бањој Луци добила 4
републичка побједника: Кристина Бркић и
Николина Миљковић у дисциплини вио -
лина, Стефан Панџић, гитара, а спе цијалну
награду у дисциплини виолина добила је
Ива Ристић. У Угљевику је одржано
такмичење хармоникаша, на међународном
нивоу, а награде су освојили Далибор
Вујичић и Филип Мађаш. Посљедње је било
међу народно такмичење дувача у Пожа -
ревцу, гдје је ученица Катарина Михаленко
осво јила трећу награду.

„Видим вас јер сте у мојој души“ су ријечи
којима је градишки музичар Јово Јерковић
започео концерт „У души ми жица“. Концерт је
одржан 18. априла у Културном центру
Градишка, поводом 50 година његове музичке
каријере, али и 15 година Кошаркашког клуба
инвалида „Козара“.

У дугогодишњој музичкој каријери Јерко -
вић је одржао око 2500 наступа и преко 400
концерата, од којих су многи били хума -
нитарни. Овим концертом, каже он, крунисао
је  свој рад у музици. На концерту је наступило
преко 40 извођача, Јерковићевих пријатеља -
Градски тамбурашки оркестар из Бањалуке,
многи врхунски музичари из Градишке и
региона, а специјалан гост вечери била је
популарна група „Дубиоза колектив“. Јерко -
вић је са Дубиозом прије неколико мјесеци
снимио пјесму „Ријалити“. Чланови Дубиозе
причају да су жељели снимити пјесму са
звуцима ових крајева и да су сасвим случајно
на интернету наишли на Јову. Након што су

договорили сарадњу, све остало је било
изузетно лако, јер „чика Јово циглу да узме и
она би просвирала“, закључују из Дубиозе.

Концерту је присуствовао и Бранко Сузић,
предсједник Савеза слијепих Републике Ср -
пске који је Јерковићу, као члану Савеза,
уручио признање за његов дугогодишњи рад.
А из истог Савеза, позорницу је са Јовом
подијелила и Борка Тадић, из Бањалуке.
Рецитовала је ауторску пјесму „Жена“. Посебну
ноту овом концерту дала је и Јовина кћерка
Милана, која је са њим наступила раме уз
раме. 

Међу Јовиним пријатељима, који су
увеличали концерт, био је и Миленко Пав -
ловић Милер који је хуманитарним концертом
обиљежио 45 година своје музичке каријере.

Јово је свирао хармонику, гитару, тамбу -
рицу и клавир. Извео је и ауторске пјесме
„Капут стари“ и „Запјевајмо, запјевајмо“, а
публика је сваку пјесму испратила громогла -
сним аплаузом.

УЧЕНИЦИ ГРАДИШКЕ МУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ МЕЂУ НАЈБОЉИМА

МИЛЕР И ГОСТИ
ПЈЕВАЛИ ЗА
„КОЗАРУ“

На концерту „Милер са гостима за Ко зару“,
који је 9. фебруара у Културном центру у
Градишци одржан поводом обиље жа вања 45
година музичке каријере Миле нка Павловића
Милера, прикупљено је око 10 000 КМ.

Павловић, који је и предсједник ФК „Ко -
зара“, рекао је на конференцији за медије да је
продато 397 карата за овај концерт, али да се
јавило и неколико људи који су били спри -
јечени да дођу, а купили су карту и тако
помогли фудбалском клубу „Козара“. Новац

бити уложен у реконструкцију и реновирање
свлачионица и друге инфраструктурне радове
на Градском стадиону у Градишци. Павловић
се захвалио свима који су куповином карте
помогли ФК „Козара“, али и свим својим
колегама музичарима и другим људима који су
му помогли да организује концерт и обиљежи
45 година своје музичке каријере.

На конференцији за медије своје утиске са
концерта изнијели су Жељко Галић и доктор
Огњен Десанчић, којима је Милеров концерт
био први пјевачки наступ, те позна ти градишки
музичар Миленко Мајкић и директор ОМШ
„Бранко Смиљанић“ Иван Ристић.

Галић је истакао да је уживао у сваком
моменту концерта и да му је драго што је био
дио доброг друштва које жели да помогне
фудбалском клубу „Козара“. Доктор Огњен
Десанчић рекао је да му је наступ на концерту
незаборавно искуство и захвалио се свима који
су на овај начин помогли „Козари“, за коју каже
да је његова љубав од дјетињства.
Хармоникаш и пјевач из Нове Тополе Миленко
Мајкић истакао је да је својим присуством на
концерту желио да подржи свог колегу и
пријатеља Милера, а директор градишке
музичке школе Иван Ристић рекао је да и
музика и спорт његују здрав дух код младих
људи и да вјерује да ће прикупљени новац
помоћи „Козари“ да створи боље услове за
своје младе фудба лере. На концерту „Милер са
гостима за Козару“ наступили су бројни
музичари са подручја Градишке, Републике
Српске и окружења међу којима и бањалучка
група „Балкан експрес“.

ЈОВО ЈЕРКОВИЋ КОНЦЕРТОМ ОБИЉЕЖИО
50 ГОДИНА МУЗИЧКЕ КАРИЈЕРЕ
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Културно-умјетничко друштво „Коло вит“
свечаном Академијом у Културном центру
Градишка обиљежило је 25 година постојања.
Тада је уприличено братим љење са Култу -
рним друштвом „Брдо“ из Крања, са којим
„Коловит“ има дугого дишњу успјешну са ра -
дњу.

Предсједник КУД-а „Коловит“, Мирко Бо -
рјановић рекао је да су поносни на чињеницу
да постоје 25 година под име ном „Коловит“ и
да броје око 380 активних чланова. Он је
нагласио да је „Коловит“ добитник бројних

награда и признања, те да су њихови наступи
запажени на број ним фестивалима истичући
„Европску смотру фолклора“ на којој су ос -
вајали бронзане медаље.

Борјановић је истакао да је у децембру
прошле године одржан концерт поводом 25
година постојања „Коловита“ на ком су пре -
дстављене 24 кореографије и народне ношње
првог ансамбла. Присутни на све чаној Ака -
демији су имали прилику ви дјети и 25. ко -
реографију и ношњу за Град ске игре са балова
Краљевине Југославије.

Предсједник Културног друштва „Бр до“ из
Крања у Словенији, Митар Вуји новић ре као је
да ово друштво са „Ко  ло  витом“ има ус пјешну
сарадњу по сљедњих 15 година и да је Повеља
о бра тимљењу круна њихове са радње. Ву ји -
новић је истакао да је Културно друштво
„Брдо“ основано 1994. године и да има за циљ
да сачува српску културу, обичаје и традицију
у дијаспори, у чему има велику подршку
„Коловита“.

Замјеник начелника општине Гра дишка,
Огњен Жмирић изразио је задо вољство што
је Академија уврштена у Програм обиље -
жавања Дана општине јер је КУД „Коловит“
друштво које чува и његује традицију и које је
амбасадор Гра дишке.

На свечаној Академији Повеља КУД-а „Ко -
ловит“ постхумно је додјељена осни вачу Дру -
штва Мирку Муњерану, као и захвалнице
Оп ш тини Градишка, Култу рном центру, Ра дио
Градишци, Центру за социјални рад и другим
установама, удру жењима и при јатељима са
којима годи нама успјешно са рађују.

ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 
25 ГОДИНА РАДА КУД-А „КОЛОВИТ“

Поводом обиљежавања 24. априла Дана
општине Градишка, у Дому културе „Лепа
Радић“ у Горњим Подградцима, у оквиру ма -
ни фестације „Април у Подградцима“, одржан
је концерт Културно-умјетничког друштва
„Козара“. Члан Организационог одбора мани -
фестације „Април у Подградцима“ Немања
Панић рекао је да су се многобројној публици
представиле све секције КУД-а „Козара“ и да је,
као гост концерта, наступила сопранистица
Миња Шукало. Концерт је уприличен поводом
24. априла, Дана ослобођења општине Гра -
дишка у Другом свјетском рату.

Културно-умјетничко друштво „Коловит“
организовало је Пети дјечији фестивал фол -
клора под називом „Ајте дјецо са свих страна
коло коловито заиграти с нама“, који је одр -
жан крајем марта у Културном центру у Гра -
дишци. Осим три дјечије групе домаћина
КУД-а „Коловит“, бројној публици представили
су се Културно-умјетничко друштво „Соња
Маринковић“ из Новог Сада, Српско културно-
умјетничко друштво „Лазарица“ из Бијељине,

Градско културно-умјетничко друштво „Про -
нија“ из Прњавора, КУД „Пискавица“ из Писка -
вице и КУД „Але Обић“ из Градишке.
Пред сједник КУД-а „Коловит“ Мирко Бор ја -
новић истакао је да су гости одиграли игре из
крајева из којих долазе, а чланови „Коловита“
извели су игре сарајевског поља, Баната и
Беле Па ланке.

Културно-умјетничко друштво „Мирково
коло“ организовало је „Новогодишњи концерт
за учитеља“, који је одржан у јануару у Дому у
Врбашкој. Бројној публици представиле су се
све групе „Мирковог кола“, те гости КУД „Свети
Сава“ Лауш – Бањалука и чланови драмског
студија „Артист“ из Козарске Дубице.

Концерт је организован поводом право -
славне Нове године, али и у знак поштовања
према учитељу Богдану Ђурђевићу који је
пензију зарадио у подручној основној школи
„Младен Стојановић“ у Врбашкој, а који је на
дан концерта окупио генерацију својих уче -
ника рођених 1955. године. У знак захвалности
за дугогодишњи рад поклоне учитељу Богдану

Ђурђевићу уручили су Миле Петровић, један
од његових ученика, и директор Основне
школе „Младен Стојановић“, Миладин Бран -
ковић.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

„ДЈЕЦА ЗА ДЈЕЦУ“ 

У Културном центру Градишка је, пред
многобројном публиком, одржан хума ни -
тарни концерт „Дјеца за дјецу“ који је орга -
низовало Удружење родитеља дјеце са
ау  ти змом „Дуга“ из Градишке, а у сарадњи са
Културним центром и Културно-умјетничким
друштвом „Коловит“.

Предсједник Удружења родитеља дјеце са
аутизмом „Дуга“ из Градишке, Саша Касагић
рекао је да ће приход од улазница бити
утрошен у пројекте Удружења, ангажовање
терапеута, логопеда, психолога и других ме -
дицинских стручњака. Касагић је истакао да је
у двије године постојања Удружење на пра -
вило велике кораке, а циљ оснивања је био да
се помогне породицама које имају дјецу са
аутизмом. Он је додао да је Општина Градишка
препознала рад Удружења и пру жила по -
дршку у виду 10 000 КМ у Буџету оп штине за
2018. годину.

На концерту „Дјеца за дјецу" наступили су
чланови плесних клубова „Dance step“ и
„Ритам“, те чланови културно-умјетничких
дру   штава: „Мирково коло“ из Врбашке, „Ко -
зара“ из Горњих Подградаца, „Уна“ из
Козарске Дубице и „Коловит“ из Градишке.

ИГРАЛО СЕ, ПЈЕВАЛО СЕ
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„Градишко „Град позориште“ је почело са радом 26. априла
2008. године премијером водвиљ комедије „Луда лова“ на сцени На-
родног позоришта Републике Српске у Бањалуци“, изјавио је ди-
ректор овог позоришта Драшко Видовић за Градишке новине.
Премијера ове представе у Градишци одиграна је 23. септембра
2008. године у обновљеном Културном Центру.

Видовић каже да је позориште основано на његову и ини-
цијативу других младих градишких глумаца: Адмира Мешића, Зла-
тана Видовића, Миреле Предојевић и Ђорђа Јанковића, а уз
подршку Општине Градишка са циљем популаризације позоришне
умјетности у Градишци. „Имали смо десет професионалних пре-
мијера, пет аматерских премијера, неколико копродукција и пред-
става других позоришних кућа“, рекао је Видовић и додао да је
представе „Град позоришта“ до сада видјело неколико десетина хи-
љада гледалаца у Градишци и другим градовима. 

„Ове године Општина Градишка ради на реорганизовању „Град
позоришта“ као јавне установе, јер Градишци која има тежњу да по-
стане град, потребно је да има и позориште које је сублимат свих
умјетности“, рекао је Видовић. Након тога би дошло и до промјене
назива „Град позоришта“ у „Градско позориште“.

У току су припреме за представу „Љубав“, по тексту Мари Шиз-
гал. „То је комедија која се бави мушко женским односима“, каже
Видовић и наглашава да позориште има ту љепоту да глумци са
сцене могу да упуте поруку, опомену, али да буде и разбибрига.
Међу представама које су глумци овог позоришта одиграли од 2008.

године су и „Неке дјевојке“, „До посљедњег даха“, „Кумови“, „Ау-
дијенција“, „Не играј на Енглезе“, „Кумовање лудом радовање“, „Све
о женама“, „Боинг Боинг“, „Генерална проба самоубиства“, „Наша
деца“ и „Женски разговори“. Свака од ових представа играна је
више пута и на многим фестивалима, осим Градишке у многим гра-
довима у земљи и иностранству.

У склопу „Град позоришта“ покренут је и Омладински студио
којег чине аматери средњошколског узраста. Студио је почео са
радом у прољеће 2011. године.

„ГРАД ПОЗОРИШТЕ“ ОБИЉЕЖАВА 10 ГОДИНА РАДА

Књига „Калдрмом мисли“, младог ау -
тора Срђана Пуцара, представљена је 12.
фебруара многобројној публици у Култур-

ном центру Градишка.
„Калдрмом мисли“ је Пуцаров првенац

у којем он кроз прозне и поетске текстове
осликава љубавну и родољубиву тема тику.
Аутор истиче да је ову збирку писао шест го-
дина и да се у њој могу пронаћи љубавне,
емотивне, мисаоне и родољубиве пјесме,
али и три прозна рада која представљају
његову прошлост, садашњост и будућност.

О књизи „Калдрмом мисли“ говориле су
професорице Дајана Гајић, Јелена Дерајић

и Радана Вила Станишљевић.
Срђан Пуцар студент је српског језика и

књижевности на Филолошком фа култету у
Бањалуци. Писањем се почео бавити крајем
средње школе, када је као градишки гимна-
зијалац написао пјесму „Огњиште“, чију је
љепоту препознала професорица Вила Ста-
нишљевић и која је уврштена у Зборник сто
најбољих радова Републике Српске, Србије
и Црне Горе. У будућности Пуцар себе види
као прозног књижевника.

„КАЛДРМОМ МИСЛИ“ СРЂАНA ПУЦАРA

МОНОДРАМА „ПУ
СПАС ЗА СВЕ НАС“

У Културном центру у Градишци 14. априла је
изведена монодрама „Пу спас за све нас“ према
мотивима дневника Диане Будисављевић која је током
Другог свјетског рата спасила на хиљаде српске дјеце из
усташких логора. Монодраму је режирала и глумила лик
Диане Будисављевић београдска глумица Јелена Пузић.
Пузићева је навела да је било веома захтјевно радити
монодраму о Диани Будисављевић, али да се осјећала
дужном да на најбољи начин прикаже лик велике
хероине која је неправедно запостављена.

Организатори представе били су Културни центар и
Покрет „Позитивне снаге Српске“ чији је члан Ненад
Плотан истакао њен значај, с обзиром на то да Градишка,
Поткозарје и цијела регија памте Јасеновац, Доњу
Градину и бројне логоре и стратишта.

У Галерији Завичајног музеја
Градишка представљена је до-
кументарна изложба „Српски са-
нитет од 1914. до 1918.“, којом је
приказан настанак и развој ср -
пског санитета који је пратио
голготу и херојство српских бо-
раца и цивила у Првом свјет-
ском рату. Коаутор изложбе,
Бра нислав Станковић, кустос ис -
торичар из Народног музеја у
Шапцу рекао је да на изложби
нема имена и слика великих вој -
сковођа, јер је цијела изложба
посвећена малом и обичном
човјеку који је на својим пле-
ћима изнио велику голготу Првог свјетског рата.

Изложба је дио великог пројекта „Немојте нас заборавити“ посвеће-
ног српским ратним добровољцима, ауторског тима који, поред њега,
чине Гордана Буловић, кустос историчар из Музеја града Новог Сада и др
Мирко Пековић из Војног музеја у Београду. Изложба је отворена пово-
дом обиљежавања 100 година од завршетка Првог свјетског рата, а са-
чињена је од четрдесетак фото паноа, макете прве хируршке пољске
болнице у Драгоманцима и „српско буре“ за депедикупацију које је спа-
сило Србију од заразе тифуса.

„СРПСКИ САНИТЕТ ОД 1914. ДО 1918.“
У ГРАДИШКОМ ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ
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Пливање за Часни крст, поводом Бого -
јављења – 19. јануара, по први пут након
Другог свјетског рата, организовала је Српска
православна црквена општина Градишка.

Рајко Лајић, градишки полицајац, побје -
дник је богојављенског такмичења у пливању
за Часни крст, које је након 78 година одржано
на ријеци Сави у Градишци. Лајић је рекао да је
Божијом вољом до крста допливао први и
додао да је награда коју је добио награда за све
учеснике који су храбро пливали у хладној
ријеци Сави. Награду – златник побједнику је
уручио начелник општине Градишка Зоран
Аџић који је том приликом рекао да ће локална
управа подржати ову манифестацију у
наредним годинама

Архијерејски намјесник градишки, про -
тојереј ставрофор Гојко Слијепчевић је изјавио
да је остварен циљ да се омасове свечаности
поводом празника Богојављења, празника
који је посвећен дану када је Исус Христ
крштен на ријеци Јордан. Он је додао да је у
пливању за Часни крст учествовало 33
младића те се захвалио учесницима и бројним

вјерницима што су данас послали поруку из
Градишке да је српски православни народ
окупљен око своје вјере и цркве и да његује
обичаје и традицију..

Прије пливања за Часни крст у храму

Покрова Пресвете Богородице у Градишци је
служена Литургија, након чега је литија
кренула до Кајак клуба, гдје су свештеници
Српске православне цркве обавили осве -
штање водице.

ГРАДИШКА ВРАЋА СВОЈУ
ИСТОРИЈУ

Откривањем бисте проти Душану
Суботићу, отварањем изложбе ње -
гових личних предмета и слика,
промоцијом књиге „Душан Суботић,
прото страдалник“ аутора Дарија
Дринића и премијерним прикази -
вањем документарног филма „Гра -
дишки прото“, Градишка је вратила
себи дио своје историје која је била
заборављена. Свему наведеном при -
суствовали су потомци проте Субо -
тића. Његова унука Душанка Суботић
Хомен која живи у Београду, исказала
је велику захвалност теологу Дарију
Дринићу идејном творцу пројекта

„Душан Суботић, прото страдалник“, руководству општине Градишка и
свим учесницима. 

Начелник општине Градишка Зоран Аџић истакао је значај дана
посвећеног проти Суботићу чији су лик и дјело оживљени 77 година
послије мученичког страдања градишког проте. Он је рекао да се
Градишка на овај начин достојанствено одужила проти за његово
духовно, друштвено и градитељско дјеловање на простору општине
Градишка.

„У вријеме проте Душана Суботића, због бројних културних и других
организација, Градишку су називали „Мали Београд“. Његовом
насилном смрћу и прекидањем дјеловања Градишка је много изгубила.
Враћање коријенима и сјећање на овакве људе из прошлости путоказ је
којим треба да идемо и градимо будућност”, рекао је Аџић.

Аутор књиге Дарио Дринић каже да је у његовој књизи преточен
живот проте Суботића  који је водио напретку Лијевче Поља и
Поткозарја. „Један узбудљив и буран живот. Књига сабира жртву и труд
проте Суботића, предано служење народу овог краја. Прота је свакако
заслужио да се дочека један овакав дан“, рекао је Дринић. Дринић каже
да су у Завичајном музеју Градишка изложени оригинални предмети
проте Суботића, фотографије и документа из његовог живота, а
најзанимљивији су ордени које су његови потомци из Канаде даровали
Музеју.

Документарно-играни филм под називом “Градишки прото” аутора
Милана Пилиповића је премијерно приказан у Културном центру у
Градишци.  “Филм  је својеворсни час историје, којим смо у доброј мјери
расвијетлити лик и дјело проте Душана Суботића. У документарном
дијелу о проти говоре владика бањалучки Јефрем, владика западно-
славонски Јован, познаваоци историје, породица проте Суботића и
бројне друге личности“, рекао је Пилиповић.

За режију и сценарио филма био је задужен Градишчанин Драшко
Видовић. Улогу проте Суботића одиграо је глумац Народног позоришта
Републике Српске Ђорђе Марковић, а градишки глумац Адмир Мешић
играо је усташког сатника. Продукцију филма потписују теолог Дарио
Дринић и Завичајни музеј Градишка. 

Директор Завичајног музеја Бојан Вујиновић рекао је да је било
посла око организације, али имали су значајну помоћ начелника
општине Градишка Зорана Аџића, Секретаријата за вјере Републике
Српске, породице Хомен Суботић, “Електродистрибуције” Градишка и
бројних других учесника. 

Снимање филма “Градишки прото” је трајало скоро пола године.
Филм је приказан на дан када је прије 77 година, 5. маја 1941. године,
мученички страдао прота Душан Суботић. Организатор ове цјелодневне
манифестације "Душан Суботић, прота страдалник" је Завичајни музеј
Градишка.

БОГОЈАВЉЕНСКА ЛИТИЈА И ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ



Градишке новине 21
ПРЕДСТАВЉЕН
АЛБУМ
„ГРАЂАНСКА
ГРАДИШКА“

У Завичајном музеју Градишка 24. априла је
отворена изложба и промовисан албум под
називом „Грађанска Градишка“ који кроз збирке
фотографија и разгледница осликавају живот
становништва и развијеност друштвеног живота
на подручју Градишке у периоду од почетка 20.
вијека до почетка Другог свјетског рата.

Аутор изложбе и албума виши кустос
историчар Завичајног музеја Бојан Вујчић

истакао је да већину тих фотографија и
разгледница грађани до сада нису имали
прилику да виде, а пронађене су код породица
које данас живе или су њихови преци живјели у
Градишци. Вујчић каже да је 1941. године
прекинут континуитет развоја грађанског
друштва у Градишци, када су 52 породице
затворене у жицу код бановске болнице и

протјерани до Цапрага, па након тога и многи
протјерани до Београда. Осим проте Суботића,
вође грађанског друштва у Градишци били су и
његови рођаци: Мирко, Петар, Тихомир и
Светомир Суботић, те Симо, Јово, Владимир и
Ђорђе Малић и многи други.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић,
који је отворио изложбу, рекао је да се
захваљујући аутору изложбе Бојану Вујчићу,
директору Завичајног музеја Бојану Вујиновићу
и њиховим сарадницима чувају идентитети
грађанске Градишке из овог периода. Аџић је
истакао да је албум „Грађанска Градишка“
вриједан поклон свим делегацијама које
посјећују овај град те када представници
општине Градишка одлазе у посјете другим
градовима.

У периоду које одсликавају изложба и албум
основана су бројна друштва, због чега је
Градишка тада носила епитет „Мали Београд“.

Већина зна ко је био Доситеј Обрадовић. Али, да
ли знамо која улица у Градишци носи његово име?

Доситејева улица спаја Лијевчанску и улицу Војводе Живојина Мишића.
Најпрометнија је викендом, будући да се поред ње налазе популарни ноћни
клубови „Utopia“ и „Amnesia“, али и љубитељи спорта често ходе њоме
одлазећи на Градски стадион.

Човјек по којој је ова улица добила име био је књижевник, филозоф,
просвјетитељ и први министар просвјете у Србији. Димитрије Обрадовић
је рођен у Чакову у Банату 1739. године. У манастиру Хопову се замонашио
1758, добивши монашко име Доситеј. Доситеј се залагао за вјерску
трпељивост и равноправност, а народ је упућивао да из других култура
прихвате напредније ствари. Створио је националну књижевност
намијењену свим слојевима српског народа, а залагао се да наука и разум
буду доступни свима. 1808. основао је Велику школу, будући универзитет,

а двије године касније и
Богословију. Његове дје -
ла су пуна мудрих мисли
које је преводио са стра -
них језика, а познавао је
многе: грчки, латински,
њемачки, руски, енгле-
ски, француски, ита-
лијански, румунски и
албански језик. Писао је
и ауторска дјела, а по-
себно су позната аутобиографско „Живот и прикљученија“ у два дијела,
затим „Писмо Харалампију“, као и „Песну о избављенију Сербије“. Доситеј
Обрадовић је умро 1811. године и сахрањен је у порти Саборне цркве у
Београду.

Ученик градишке Гимназије Владан
Цвјетковић на Републичком такмичењу из
информатике, које је 21. априла одржано на
Електротехничком факултету у Бањој Луци,
освојио је прво мјесто, чиме је изборио пласман
на државно првенство. У конкуренцији 20
информатичара из Републике Српске, Цвјетко -
вић је био најбољи са освојених 100 бодова.
Освајањем првог мјеста, он је изборио наступ на
државном првенству - информатичкој олимпи -
јади. Успјех овог гимназијалца не изненађује, с
обзиром да је на бројним такмичењима већ
постизао запажене резултате из области
информатике. Цвјетковић је прошле године

учествовао на Свјетској олимпијади из инфо -
рматике у Техерану, а жеља му је да ове године
крајем септембра учествује на олимпијади
информатичара у Јапану.

Милица Сладаковић, ученица другог
разреда градишке Гимназије, на Републичком
такмичењу из математике у Источном Сарајеву
14. априла освојила је четврто мјесто, а има
освојено прво мјесто на регији из математике и
физике. Учествовала је и на Међународном
конкурсу из експерименталних радова у
Алексинцу у Србији , гдје је освојила четврто
мјесто, а у Бијељини на Републичком такмичењу
из физике освојила је 3. мјесто. Низом побједа

пласирала се на Јуниорску математичку оли -
мпијаду.

Огњен Крунић је ученик 4. разреда
градишке Гимназије. Учествовао је на
регионалном такмичењу из енглеског језика
на којем је освојио 9. мјесто у конкуренцији од
преко 20 учесника. Највећи успјех у средњој
школи остварио је на такмичењу из историје.
Побједи вши на школском такмичењу Огњен се
пласирао на регионално, гдје је освојио 2.
мјесто. То му је омогућило пролаз на ре -
публичко такмичење гдје је такође освојио 2.
мјесто од 17 учесника из различитих дијелова
Републике Српске. 

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

УЧЕНИЦИ ГРАДИШКЕ ГИМНАЗИЈЕ НИЖУ ПОБЈЕДЕ

УПОЗНАЈМО УЛИЦЕ СВОГА ГРАДА
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Први дан Здравофеста – преко 100 излагача

Једанаести фестивал традиционалне гастрономије и
културне баштине опш тине Градишка и окружења, „Здравофест
2018“, окупио је ове године око 100 такмичара и излагача.

Првог дана „Здравофеста“, 23. априла, одржано је гастро-
такмичење у прав љењу ловачког и риболовачког котлића,
изложба традиционалне хране, етно-радова, меда и еко-
производа, те култу рни и забавни садржаји. Начелник оп ш тине
Градишка Зоран Аџић рекао је да је „Здравофест“ постао
традиционална туристичка манифестација која про мовише

„ЗДРАВОФЕСТ 2018" ОКУПИО
БРОЈНЕ ИЗЛАГАЧЕ И ТАКМИЧАРЕ
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гастрономију и културну баштину Градишке и окружења. 
„Народ који има своју гастрономију и културну баштину има

и туристички потенцијал, а Градишка сигурно има шта да понуди
туристима. Локална управа и Туристичка организација општине
ће радити на промоцији обичаја и традиције овог краја како би
што више туриста долазило на подручје општине Градишка, која
је на самом улазу у Републику Српску“, навео је Аџић. Према
његовим ријечима, локална управа жели да сарађује са
власницима угоститељских објеката и смјештајних капацитета,
по могне им да се развијају, буду конкуре нтни и да могу да угосте
туристе из окружења и Европе. 

Министар трговине и туризма Репу блике Српске Предраг
Глухаковић оци јенио је да се „Здравофест“ у Градишци не би
могао одржати 11 година да није квалитетна манифестација. 

„На овом мјесту видимо много тога квалитетног што ради
вриједни народ са овог простора да би побољшао туризам у
руралним крајевима. Сигурно да пре когранична сарадња, која
је овдје из ражена, додатно говори о снази ове манифестације“,
каже Глухаковић. Он је истакао да развој туризма може да
обезбиједи већи друштвени производ Градишке, али и цијеле
Републике Српске, а да „Здравофест“ заслужује да буде уврштен
у републички календар мани фестација. 

На такмичењу „Златни котлић Гра дишке“ учествовало је 25
екипа, а најбољи ловачки котлић направила је екипа ловачког
удружења „Лијевче” из Нове Тополе, док је најукуснији
риболовачки котлић спремила екипа „Наша Јабланица” из
Чатрње.

На „Здравофесту“ је своје производе изложило око 45

удружења, организација, привредних субјеката, установа из Гра -
дишке, Козарске Дубице, Приједора, Лакташа, Бањалуке, Српца
и општина из Хрватске. Први пут су се представила и удружења
националних мањина Укра јинаца, Пољака, Црногораца и Рома,
а за пријатну атмосферу побринула су се културно-умјетничка
друштва и градишки тамбураши.

Други дан Здравофеста – домаће и најбоље

Другог дана манифестације, у Сва дбеном салону „Такси бар“
била је приређена гастро-изложба здраве хране и
традиционалне кухиње, оцјењивање и промоција домаћих
ракија, домаћих вина из региона, те пригодан музички програм
и етно-изложба. Директор Туристичке организације општине
Градишка Вељко Јовановић навео је да се другог дана
„Здравофеста“ представило више од 30 излагача из Градишке,
сусједних општина и општина из Хрватске. Током два дана на
манифестацији је учествовало више од 100 такмичара и
излагача. 

„Ово је манифестација на којој свако може да пронађе нешто
за себе, што нам је и циљ. Ове године представила су се и
удружења узгајивача свиња и прои звођача млијека, јер смо
жељели да промовишемо производњу здраве, до маће хране, а
не увозну храну“, нагласио је Јовановић. 

Манифестацију „Здравофест 2018“ организовала је
Туристичка организација, поводом 24. априла Дана општине Гра -
дишка, а покровитељ манифестације је начелник општине.



24 Градишке новине

Екипа „Калема“ из Требовљана побједник је Купа Општинског
фудбалског савеза Градишка. У финалној утакмици на Градском
стадиону у Градишци побједили су екипу „13 Скојевки“ из Грбаваца
резултатом 3:0. Капитен „Калема“ Душан Шврака рекао је да је
утакмица одиграна фер и коректно и да је побиједила екипа која је
била за нијансу боља.

Предсједник Општинског фудбалског савеза Градишка Илија
Гиговић рекао је да је више од 1000 гледалаца на трибинама доказ
да финале општинског купа има посебну драж за играче и навијаче
те да ће се финале купа убудуће играти у вријеме обиљежавања
Дана општине Градишка. Пехар екипи „Калем“ уручио је замјеник
начелника општине Градишка Огњен Жмирић који је истакао да
финале општинског купа сваке године привлачи све више публике
на Градски стадион и да овај спортски догађај заслужује да буде у
програму обиљежавања Дана општине.

Фудбалски клуб „Војводина“ из Новог Сада побједник је 1.
Меморијалног турнира пионира „Велимир Сомболац“ који је
одржан на Градском стадиону у Градишци. „Војводина“ је у
финалној утакмици савладала екипу „Козаре“ резултатом 2:1. Треће
мјесто припало је „Борцу“ из Бања Луке.

Генерални покровитељ турнира је начелник општине Градишка,
а турнир је отворио замјеник начелника општине Огњен Жмирић,
нагласивши при том да му је изузетна част. „Велимир Сомболац је
оставио неизбрисив траг на подручју наше општине, али и бивше

Југославије“, рекао је Жмирић.
Манифестацији су присуствовале супруга покојног Велимира

Сомболца – Лела, кћерка Бојана и унука Хелена. Кћерка Велимира
Сомболца се захвалила руководству „Козаре“ на томе што кроз рад
са младима не допуштају да име њеног оца оде у заборав. 

Предсједник Фудбалског клуба Козара Миленко Павловић рекао
је да је одлучено да ово буде турнир пионира, будући да су управо
то генерације којима је Велимир Сомболац у спортском животу
посвећивао највише пажње. Многи садашњи успјешни људи из
свијета фудбала произашли су из Сомболчеве школе: Винко
Мариновић, који је селектор младе фудбалске У21 репрезентације
БиХ, затим Саша Раца, Синиша Ђурић, и многи други. Руководство
„Козаре“ ће настојати идуће године, поред „Козаре“ и Фудбалског
клуба „Борац“, довести и фудбалске клубове „Партизан“ из Београда
и „Олимпију“ из Љубљане, у којима је Велимир Сомболац играо као
активан фудбалер.

Велимир Сомболац је био прослављени фудбалер Борца,
Партизана и Олимпије, те члан репрезентације Југославије која је
освојила златну медаљу на Олимпијским играма у Риму 1960.
Сомболац је био дугогодишњи тренер и оснивач Козарине школе
фудбала.

У ПОДГРАДЦИМА СЕ
ТРАДИЦИОНАЛНО ИГРАО
ШАХ И СТОНИ ТЕНИС

У Доњим Подградцима одржани су  25. Меморијални шаховски
турнир "Свето Гускић" чији је овогодишњи побједник Илија Суботић и
20. Светосавског турнира у стоном тенису чији је побједник Дејан
Томаш из Бањалуке.

Помоћник министра породице, омладине и спорта Републике
Српске Драган Јаћимовић рекао је да му је била част  присуствовати
најдуговјечнијем шаховском турниру у Српској који његује шаховску
игру и чува сјећање на погинулог српског борца.  У конкуренцији од 24
такмичара 25. Меморијалног шаховског турнира "Свето Гускић"  друго
мјесто је припало  Љуби Зрнићу, а треће Душку Драгишићу. Награђена
је и најбоља међу млађим учесницима турнира, четранестогодишња
Хелена Михаљчић, као и најстарији шахиста Жарко Дончић.
Организациони одбор и Фондација "Свето Гускић" ,на приједлог
Наставничког вијећа Основне школе "Младен Стојановић" Горњи
Подградци,и ове године су обезбиједили новчане награде за успјешне
ученице - Анђелу Мишкић и Милану Рибић. 

На 20. Светосавском турниру у стоном тенису у Доњим
Подградцима учествовао је 31 такмичар са подручја Градишке,
Бањалуке и Козарске Дубице. Дејан Томаш је у финалу савладао Николу

Радовића из Градишке и тако трећи пут за редом освојио овај турнир.
Осим награда за прво, друго и треће мјесто, организатори турнира
наградили су најмлађег играча Марка Десанчића, а признања су
добили и играчи који су наступили на свих двадесет турнира, Предраг
Јанковић и Миладин Бранковић.

Додијељена је и захвалница општини Градишка  за дугогодишњу
подршку одржавању турнира, а захвалница је уручена предсједнику
Скупштине општине Градишка Миленку Павловићу.

ОДРЖАН ПРВИ МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ПИОНИРА  
„ВЕЛИМИР СОМБОЛАЦ“

ЕКИПА „КАЛЕМА“ ПОБЈЕДНИК КУПА ОФС ГРАДИШКА
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ОДРЖАН ДРУГИ ГБТ
ПОЛУМАРАТОН У
ГРАДИШЦИ

Анте Живковић из Дубровника и Лусија Кимани из Приједора
побједници су Другог градишког полумаратона, који је одржан 7.
априла у организацији Атлетско-рекреативног клуба Градишка.

Живковић је трку на 21,1 километар истрчао за 1 сат, 12
минута и девет секунди, а Лусија Кимани је трку завршила за 1
сат, 27 минута и 16 секунди. У мушкој конкуренцији друго мјесто
освојио је Иван Малетић из Новске, а треће Игор Митровић из
Бањалуке. Друга кроз циљ, међу полумаратонкама, прошла је
Маја Перишић из Дубровника, а трећа је била Амела Трожић из
Сарајева.

Директор Градишког полумаратона Дејан Јакељић рекао је
да је задовољан бројем тркача, којих је ове године било више
него прошле, али и чињеницом да је лијепо вријеме олакшало
трку, а посјетиоцима полумаратона пружило могућност да

уживају у овој спортској манифестацији. 
У полумаратонској и трци на пет километара учествовало је

око 450 такмичара из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије,
Хрватске, Словеније, Црне Горе, Македоније, Аустрије, Шведске
и Чилеа. Више од 200 учесника трчало је полумаратон, а „Фан
ран“ трку на 5000 метара око 250 такмичара.  У трци за најмлађе
на 1000 метара учествовало је око 150 малишана.

ЖОК „КОЗАРА“
ИЗБОРИО
ПЛАСМАН У ПРВУ
ЛИГУ СРПСКЕ

ЖОК „Козара“ из Градишке побједник је
завршног турнира за првака Друге женске
лиге у одбојци, након што је у Требињу
побиједио ОК „Пантер“ из Добоја резултатом
3:0 и на тај начин изборио директан пласман у
Прву лигу Републике Српске.

На турниру, који се играо у дворани
Основне школе „Јован Јовановић Змај“, играле
су још и екипе ОК „Дрина“ из Зворника и
домаћина ЖОК „Леотар“.

На редовној годишњој сједници Ску -
пштине Подручног фудбалског савеза Гра -
дишка, осим радног, одржан је и свечани дио
на ком су проглашени најуспјешнији у прошлој
години. Уручена су и признања најбољим
фубалерима, клубовима, спортским радни -
цима и судијама у прошлој години у
Подручном савезу, који обухвата клубове из
Градишке, Српца, Лакташа и Прњавора. За
најбољег фудбалера проглашен је Огњен
Шкорић из „Јединства“ из Жеравице,
другопласирани је Данко Сегић из прња -
ворског „Љубића“, трећепласирани је Стефан
Кршић из србачке „Слоге“, а најпе -

рспективнији је фудбалер „Козаре“ из
Градишке Игњатије Сарајлић. Најбољи клуб у
2017. години је Фудбалски клуб „Дубраве“,
другопласирани је „Милан“ из Косјерова, а
трећепласирана је „Младост“ из Бајинаца. За
најуспјешнијег фудбалског судију проглашен
је Велибор Гиговић, најбољи тренер је тренер
„Лијевча“ Слободан Катић, а најуспјешнији
спортски радници су Ранко Вујмиловић и
Зоран Декет. Златна плакета Подручног
фудбалског савеза Градишка додијељена је
Родољубу Ољачи, сребрна Бранку Трипићу, а
признање „Велико срце“ додијељено је Ранку
Марину.

Кошаркаши „Топ баскет“ из Нове Тополе побједници су
кошаркашког турнира за пио нире, који је поводом обиљежавања Дана

општине Градишка одржан у спортској сали Средње стручне и техничке
школе. Пионири „Топ баскета“ побиједили су своје вршњаке из
александровачке „Игокее“ и екипу домаћина омладинског ко -
шаркашког клуба „Козара“ Градишка, а у међусобном сусрету екипа из
Градишке и Александровца боља је била „Игокеа“, која је освојила
друго мјесто. За нај бољег играча турнира проглашен је капитен „Топ
баскета“ Данило Шокчевић.

Тренер „Топ баскета“ Владо Тодоровић рекао је да је турнир био
квалитетан, са доста добрих играча у свим екипама и да је на по -
дручју општине Градишка потребно орга низовати што више
оваквих коша ркашких турнира. Тренер „Козаре“ Дарко Ковачевић је
истакао да је без обзира на поразе и треће мјесто задовољан зала -
гањем својих играча.

„ТОП БАСКЕТ“ ПОБЈЕДНИК КОШАРКАШКОГ 
ТУРНИРА ЗА ПИОНИРЕ

ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
НАГРАДИО НАЈБОЉЕ У 2017. ГОДИНИ
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„Дјеца су украс свијета“
Удружења родитеља пријевремено

рођене дјеце у Републици Српској "Мрви -
це" је донирало Клиници за дјечије
болести УКЦ-а Српске апарат вриједност
30.000КМ који служи за праћење мож -
даних функција пријевремено рођених
беба. Ова помоћ је омогућена због
новчане подршке од стране Предсједника
Републике Српске, а акцију су подржале
бројне општине и привредници, између
осталих  и начелник општине Градишка
Зоран Аџић. Предсједница Удружење
Данка Мирјанић је рекла да тај уређај
омогућава докторима да у првим данима
дјететовог живота одреде тачну дијагнозу
и укључе адекватну терапију, те да у
наредном периоду Удружење планира и
даље помагати како породицама тако и
здравственим радницима и установама.

„Домовина се брани
књигом“

Владика пакрачко –славонски Јован
вриједно прикупља изгубљени књижни
фонд. На Савиндан у Пакрац је враћена
књига  “Посни триод” штампана 1506.
године у  цркви Св. Ђорђа код Горажда у
којој се налазила друга штампарија на
Балкану. У Епархију славонску коначно је
враћена и Библиотека епископије пак -
рачко-славонске, чувена по својој руко -
писној збирци, али још више по збирци
јужно-славенских раних штампаних књи -
га. У духу Светосавља, владика Јован
донирао је Народној библиотеци у Гра -
дишци 280 књига штампаних ћирилицом
које су чиниле фундус загребачких
библиотека прије Отаџбинског рата, а које
су за вријеме рата сачуване у Владичином
двору у Пакрацу.

Народна библиотека Градишка се
убраја у библиотеке које редовно обна -
вљају књижни фонд, али је такође позната
као библиотека која је потпуно страдала
у пожару Дома културе. Свој књижни
фонд поново је створила уз помоћ
грађана, али и предузећа, установа,
удружења и других библиотека, који су
донирали књиге како наш град не би
остао без једне од најзначајнијих установа
културе.

„Здравље је највеће
богатство“

Поводом обиљежавања Дана здра -
вља, Удружење жена обољелих од рака
дојке „Нарцис“ Градишка одржало је
дводневно предавање и прегледе за жене
Мјесне заједнице Ламинци.

Ово Удружење уназад 5 година орга -
низује Дане здравља за жене у руралном
подручју у оквиру којих се обављају
бесплатни мамографски прегледи. Ове
године обезбијеђено је 105 мамографских
прегледа који су се вршили у мобилном
мамографском возилу. Доктори Дома
здравља у ламиначкој амбуланти су
вршили прегледе крвног притиска и
шећера у крви у склопу Дана здравља.
Дводневном предавању и бесплатним
прегледима одазвало се 105 жена, а
предавању су присуствовали и предста -
вници компаније „Виолета“ који су свим
женама подијелили пригодне поклоне
као знак пажње.

„Сви смо ми дио вас“
Међународни дан особа са Дауновим

синдромом обиљежен је у Градишци
заједничком шетњом грађана под  мотом„
Сви смо ми дио вас“, а коју је органи -
зовало Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним лицима Градишка
у сарадњи са Културним центром.  Удру -
жење МНРЛ је по први пут заједничком
шетњом и пригодним програмом под
мотом „Сви смо ми дио вас“ обиљежило
Међународни дан особа са Дауновим
синдромом како би анимирали јавност и
пружили подршку особама са Дауном, али
и осталим члановима Удружења МНРЛ.
Након шетње, учесници су се упутили у
Културни центар гдје су организовали
пригодан забавни програм. Међународни
дан посвећен особама са Дауновим син -
дромом обиљежава се широм свијета, а
установљен је 2006 године. 

„Узимањем –пунимо руке,
давањем – пунимо срце“

Вишеструки добровољни давалац
крви Мирко Малешевић из Доњих Под -
градаца, кога је поводом Дана Републике
предсједник Републике Српске Милорад

Додик одликовао медаљом заслуга за
народ, изјавио је за Градишке новине да
је задовљство добити признање, али да
му признања и награде никада нису биле
мотив да дарује крв. Малешевић, који је
са 175 дарованих доза рекордер добро -
вољног давалаштва крви у Републици
Српској, навео је да је први пут крв дао
као средњошколац 1971. године, затим
два пута током служења војног рока,
након кога је и постао редовни добро -
вољни давалац. За мање од годину дана
напуниће 65 година живота, до када и
законски може да буде добровољни
давалац, и план му је да до тада крв дарује
180 пута.

Дведесетак људи са подручја Гради -
шке крв је даровало преко 100 пута, а три
вишетрука даваоца, међу којима је и
Мирко Малешевић, дали су преко 150
доза крви. Међу онима који су крв
даровали преко 100 пута су и двије жене. 

„Чини добро, 
доброме се надај“

Међуопштинско удружење глувих и
наглувих Градишка, Србац и Прњавор
посјетило је петочлану породицу Мила -
дина Лазића из села Ножичко код Српца,
којима је уручен пластеник. Ријеч је о
наставку пројекта под називом “Бољи
живот за Лазиће”, који се реализује уз
помоћ Министарства здравља и соци -
јалне заштите Републике Српске. Мини -
старство је обезбиједило 50 одсто
сре д ста ва за пластеник, а остатак је
реализован уз помоћ Ресора за пружање
стручних услуга у пољопривреди, који је
повезао Удружење са донаторима.

Миладин Лазић је члан Међуо -
пштинског удружења глувих и наглувих
Градишка, Србац и Прњавор. Он и његова
супруга Далиборка имају троје мало -
љетне дјеце са здравственим потеш -
коћама. Једини стални приход породици
Лазић је дјечији додатак од Центра за
социјални рад Србац. У пластенику Ла -
зићи тренутно производе поврће, папр -
ику и парадајз. У склопу пројекта "Бољи
живот за Лазиће", овој србачкој породици
је у фебурару ове године донирана крава
и сточна храна, а дародавац је желио да
остане анониман.

ХУМАНОСТ НА ДЈЕЛУ
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Дуго нисам видио свој родни крај,
прољеће је сада, мене обузе сјета.
Ја ти пишем писмо стари пријатељу мој,
дај ми реци шта има ново, све ми реци што знаш.

И да л` још свирате ноћу поред ријеке,
сад је дошло лијепо вријеме,
пјевате ли оне наше пјесме.....



www.opstina-gradiska.com


