
Највећим колом прослављен рођендан Републике

"Корачај у будућност храбро,
Републико Српска, отаџбино наша!"



Градишке новине, у свом последњем издању за
2017. годину, доносе Вам низ информација о раду
локалне управе, мјесних заједница, јавних установа и
предузећа, али и друштава, организација и поједи -
наца. На један нов начин покушали смо да Вам пред -
ставимо најважније пројекте и догађаје. На првим
страницама овог броја доносимо интервју са на -
челником општине Зораном Аџићем у којем је на -
прављен осврт на годину дана рада, те са аспекта
тренутног стања најављене планиране активности за
2018. годину. 

Иза успјешног рада локалне управе стоји и рад
Скупштина општине о чему говори предсједник
Скупштине општине Градишка Миленко Павловић.

Странице Поткозарја и странице Лијевча садрже
информације о свим активностима и догађајима на
тим подручјима, а фото галерија Из сасвим другог угла
представља наш град на један нов и занимљив начин. 

Овај број доноси и нове рубрике попут Хуманост
на дјелу, Упознајмо улице свога града, Страница
здравља и По чему нас знате (Кутак за успјешну дјецу).
Доносимо и причу о промоцији 19. „Градишког
зборника“ и 20. зборника „Истина о Србима“ који су
од посебног интереса за нашу општину у смислу
очувања културног наслијеђа и духовних вриједности
те промоцији књиге „Народна ношња у Лијевчу пољу“
која описује живот лијевчанског становништва у 19. и
20. вијеку. Интервју са успјешним и познатим фудба -
лером Огњеном Ожеговићем открива пут градишког
дјечака од фудбалског терена на стадиону Козара до
самих звијезда.

Градишка, град културе, на самом крају године је
обиљежена низом културних дешавања, а завршава
са отварањем Зимског града који је у овом издању
новина пронашао своје мјесто.
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Градишке новине: Која су то најзна чајнија капитална
улагања у 2018. години и на који начин ће бити финан -
сирана?

Аџић: Стварни Буџет за 2018. годину износи 23.800.000 КМ,
а шест милиона ма ра ка односи се на креди тна средства за
капиталне инвес тиције, од којих ће у инфрастуктурно
опремање Агро-инду стријске зоне Нова Топола бити уложено
2,5 ми лиона, исто толико у наставак изград ње спортске
дворане, а милион ма рака кредитних средстава нами јењено је
за реконструкцију водо торња и друга улагања у систем во -
доснабдијевања. Планирано је да обезбједимо и додатна
грантовска средства од милион и по марака за улагања у Агро-
индустријску зону, гдје већ имамо озбиљне компаније, као што
су италијанска „Калцедонија“ и  један тржни центар, који
планирају у идућој години да запосле преко 400 радника.
Крећемо у даљу изградњу спортске дворане и желимо да је
уступимо младим људима. Постоји могућност да обезбиједимо
и додатна грантовска средства за изградњу спортске дворане
која нам је неопходна, јер имамо 23 спортска колектива који се
баве дворанским спортовима. Ти спортски колективи имају
изузетне резултате, али за још боље резултате тренутно немају
услове. Планирамо реконструкцију водоторња и проширење
капацитета водо изворишта, увођење даљинског управљања

свих објеката си стема водоснабдјевања, уједно да смањимо
губитке у испоруци воде и повећамо степен економске
стабилности Комуналног предузећа „Водовод“.

Градишке новине: Да ли су планирана повећања издвајања
за одређење буџетске кориснике?

За пет одсто су повећана издвајања за социјалну заштиту
што је, уз претходно повећање за седам одсто у Буџету за 2017.
годину, значајан искорак у области заштите социјално
угроженог становништва. Повећали смо и одређене грантове
према невладиним организацијама, удружењима ратних
војних инвалида, родитеља дјеце обољеле од аутизма,
обољелих од ПТСП-а. Иако смо до сада сва средства
исплаћивали редовно, трудили смо се да повећамо издвајања
за те намјене. У Буџету за 2017. годину смо вратили ставку за
здравствену заштиту пензионера млађих од 65 година и то је
планирано и у Буџету за 2018. годину. Такође, и даље ћемо
издвајати значајна средства за културу, спорт, образовање и
друге области друштва.

Средином новембра 2016. године сте преузели дужност
начелника. Од тог времена, шта је урађено на плану
обезбјеђења финансијске стабилности Општине Градишка?

ГОДИНУ ДАНА РАДА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ЗОРАН АЏИЋ

НАСТАВЉАМО ПУНИМ
КАПАЦИТЕТОМ У ИНТЕРЕСУ

ГРАЂАНА
Општина Градишка у 2018. годину улази са усвојеним Буџетом у износу од
29.800.000 КМ, који има развојну компоненту и обезбјеђена средства за капитална
улагања и извршење обавеза према свим буџетским корисницима, рекао је у
интервјуу за „Градишке новине“ начелник општине Градишка Зоран Аџић.
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Када сам преузео дужност начелника,  дугорочно кредитно
задужење Општине Градишка износило је 33 милиона марака,
а краткорочне текуће обавезе 6 милиона. У току 2017. године,
кра ткорочне обавезе смањене су за 3 милиона марака и
извршено рефинансирање кредитних задужења у износу од
11,7 милиона марака на начин да су кредити са неповољном
каматном стопом рефинансирани кредитом са мањом каматом
и пролонгираним периодом враћања на 12 година. Све то је
створило услове за ново кредитно задужење од 6 милиона
марака за капиталне инвестиције.

Шта је у току протеклих годину дана урађено на
унапрјеђењу ефикасности рада локалне управе?

Прије доласка актуелне власти, коју чине СНСД, ДНС,
Уједињена Српска и Социјалистичка партија, имали смо
нестабилну политичку ситуацију у Градишци и блокаду рада
Скупштине општине. Врло брзо успјели смо да формирамо
стабилну и ефикасну коалицију. Затекли смо ситуацију да је

један човјек водио по два општинска одјељења, али смо
успјели да формирамо организовану локалну управу, да се
укључимо у низ веома битних пројеката и пошаљемо поруку
грађанима, привре дицима, инвеститорима, да смо озбиљна
локална управа која жели да ради у интересу грађана и
привредника. У децембру 2016. године смо, у сарадњи са
Свјетском банком, приступили реализацији пројекта „Лајф“ и
први међу седам локалних заједница у БиХ успјели да у јулу
мјесецу реализујемо овај пројекат. Резултат тога је да смо
успјели да унаприједимо ква литет административних услуга,
уведемо е-регистар поступака за све процедуре и
једношалтерски систем пословања. То је омогућило да грађани
и привредници сада, на једном мјесту, могу да прибаве сву
потребну документацију која се односи на изградњу објеката,
а не као раније да се морају обраћати на 24 адресе. Те
процедуре више не трају по неколико мјесеци, него су скраћене
на пет, седам и петнаест дана. Обновили смо и ИСО стандард
9000, који је Општина Градишка усвојила 2008. године али га је
у протеклих пар година изгубила, те створили све предуслове
за усвајање стандарда ИСО 9001. Такође био је напуштен
пројекат БФЦ стандарда. Успјели смо да задовољимо и све

услове за добијање тог стандарда, који шаље поруку да се ради
о локалној управи која је повољна за инвестирање. Један од
значајних пројеката је и UNDP-ov МЕГ пројекат. Тај пројекат се
односи на заштиту животне средине и економско оснаживање
Комуналног предузећа „Водовод“.  Преузели смо га од
претходне власти и тада је наш „Водовод“ међу осталим
водоводима у БиХ, који учествују у пројекту, по испуњености
пројектних задатака био на претпоследњем, осамнаестом
мјесту. Направили смо велики успјех и сада дијелимо друго
мјесто, а од UNDP-а смо добили похвале да смо општина која је
у годину дана највише напредовала у реализацији МЕГ
пројекта. То ће нам омогућити да у 2018. години добијемо
450.000 КМ грантовских средстава за инвестирање у водоводну
и канализациону мрежу. Добили смо и понуду од UNDP-а да
заједно са Бањалуком у овој години уђемо у реализацију
пројекта издавање грађевинске дозволе електронским путем.
Све је то битно за даље процесе приступања и повлачења
средстава из ЕУ фондова.

Да ли ће локална управа настојати да управо путем тих
фондова обезбиједи додатна средства за различите
пројекте на подручју општине Градишка?

Једина шанса општине Градишка да се снажније развија је
повлачење средстава из разних фондова. Из постојећег буџета
можемо само да одржавамо оно што је рађено у претходном
периоду, а за даљи напредак су нам потребни бесповратни
грантови. Обишао сам до сад бројне агенције у Словенији и
Хрватској, које имају искуства у повлачењу средстава из ЕУ
фондова, да видимо на који начин ћемо да обучимо наше људе
да пишу квалитетне пројекте. Остварили смо добре контакте и
у октобру смо преко Државне развојне агенције Словеније
аплицирали на два пројекта и на корак смо до тога да нам буду
одобрени грантови за завршетак спортске дворане и
превођења јавне расвјете на лед расвјету. За спортску дворану
грант би био око 3 милиона марака, а за јавну расвјету 1.800.000
КМ. Желимо да се озбиљно позабавимо питањем писања
пројеката и због тога смо и формирали Развојну агенцију
Градишка, која ће се искључиво бавити тим пословима.

Који су то пројекти у области путне инфрастуктуре који су
реализовани у 2017. години?

Успјели смо у 2017. години да изградимо око 14 километара
нових саобраћајница у руралним подручјима општине Гради -
шка, а осам километара да реконструишемо. Жељели смо да
урадимо, прије свих, саобраћајнице које повезују више мјесних
заједница и путеве којима саобраћају школски аутобуси. Циљ
нам је да средства од разних накнада, као што су средства од

коришћења шума, намјенски трошимо. Такође смо у сарадњи
са Путевима Републике Српске успјели да потпуно реконстру -
ишемо осам километара регионалног пута Врбашка-Турјак, што
много значи за овај поткозарски крај.

Општина Градишка- „Повољно пословно окружење“
Општина Градишка је испунила услове за сертификацију

општине са повољним пословним окружењем, према за-
хтјевима BFC SEE (Business Friendly Certification South East Eu-
rope) стандарда са остварених 88,1 од максималних 100 поена.
Добијањем потврде о испуњености критеријума програма
сертификације издате од стране Регионалног савјета NALED-a
за југоисточну Европу Општина Градишка стекла је назив „По-
вољно пословно окружење“ односно „Business Friendly City“ и
право коришћења и истицања заштитног знака Сертифика-
ције у складу са књигом стандарда. Наведеној активности при-
ступило се с циљем унапређења конкурентности, препо- 
знатљивости од стране потенцијалних инвеститора и промо-
ције општинских потенцијала. 
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Шта је то урађено и какви су даљи планови за улагања у
изградњу водовода и канализације?

Продужили смо водовод од Козинаца до Греде, а у засеоку
Бараји у Горњим Подградцима изградили 3800 метара
водоводне мреже.  У пројекту заштите водоизворишта су се
радиле погубне ствари. Недопустиво је да се у примарни
канализациони вод уложи 15 милиона марака а да, од могућих
7.000, имамо само 232 прикључка на канализацију и то не у
непосредној зони водоизворишта него на подручју других
насеља. Због тога је „Водовод“ предложио, а Скупштина
општине усвојила, тарифни систем према којем је цијена
прикључка и у граду и у руралним дијеловима општине иста,
700 КМ за прикључак на водовод и 470 за канализацију. Смисао
тога је да се капитални пројекти у које су уложена значајна

средства ставе у функцију. Од претходне власти нисмо
наслиједили пројекте ни за један километар водовода или
канализације, а у кратком времену завршили смо сву пројектну
документацију за 25 километара водоводне и канализационе
мреже и са тим пројектима ћемо аплицирати према ЕУ
фондовима. Без пројеката и без визије не можемо да повучемо
грантовска средства. У 2018. години биће ријешено и питање
честих плављења подрумских просторија у граду. Препумпна
станица „Кеј“, која је у заједничком власништву Општине
Градишка и „Вода Српске“, ће бити реконструисана до краја
љета. Проблем канализације у Градишци је што у моментима
високог водостаја Саве и обилних падавина долази до
мијешања подземних, оборинских и фекалних вода, јер је
канализациони систем порозан и пропушта подземне воде.
„Водовод“ ће почетком године кренути и у чишћење око 25
километара канализационе мреже и снимити стање кана -
лизационих цијеви. Желимо да видимо које је најбоље рије -
шење за рјешавање канализационе одводње.

Која су то још улагања, а не убрајају се у путну инфра -
стуктуру, водовод и канализацију, а за која је Општина
Градишка издвојила значајна средства у 2017. години?

Веома важно је то што смо успјели да реконструишемо кров
Културног центра, који је прокишњавао. Нисмо хтјели да
дозволимо да се настави урушавање таквог објекта. Санирали
смо и равни кров „црвене зграде“, а у наредном периоду је
предвиђено подизање крова на овој згради. Такође, доградили
смо вртић на Сењаку за отварање додатног одјељења од 25
дјеце, јер је било доста дјеце на чекању. Градишци недостаје
још један објекат вртића и врло брзо кренућемо са израдом
пројектне документације за изградњу још једног вртића, који је
просторним планом предвиђен на подручју Брестовчине.
Трудимо се да подржавамо друштвене манифестације,
културне и спортске организације, а имамо и планове да на
Градском стадиону изградимо терен са вјештачком травом и
омогућимо фудбалском клубу „Козара“ несметан рад.

Једно од најважнијих питања, које грађане занима, су развој
привреде и пољопривреде и могућност запошљавања
људи. Може ли Градишка да направи искорак у овој
области?

Основни задатак сваке локалне управе је да ствара услове
за привредни развој и запошљавање, јер стварањем нових
ври једности се стварају и реални услови за даљи инфра -
стуктурни развој. Поменули смо Агро-индустријску зону и
италијанску „Калцедонију“ која почетком октобра треба да от -
вори погон и запосли раднике, али има још седам-осам пре -
дузећа која су заинтересована да купе земљиште, граде погоне
и запошљавају људе. 

Стратешки циљ нам је да пронађемо и компанију која би
отворила погон за откуп пољопривредних производа, којој би
да ли значајне погодности. Такође, неколико иностраних пар -
тнера је показало интерес да покрену производњу у сада за -
пуштеним објектима бивших привредних гиганата у Градишци.
Свим инвеститорима који желе да улажу на подручју општине
Градишка локална управа ће бити на услузи.
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Предсједник Скупштине општине Гра -
дишка Миленко Павловић задовољан је
оним што је локални парламент радио у
2017. години, с обзи ром да Скупштина није
функционисала пре тходне двије године. Из
тог разлога су 2016. године одржане 3
сједнице, а 2017. године 9 сједница, како би
се усвојили многи акти који нису усвојени у
току двогодишње блокаде рада СО. 

Активности из Програма рада за 2017.
годину, каже Павловић, реализоване су у
потпуности, чиме је Скупштина остварила
своју законску и статутарну функцију. Пре -
дмет расправе, али и одлучивања, биле су
укупно 83 тачке дневног реда. „У 2017.
години усвојен је низ стратешких доку -
мената у области инвестиционог, про сто рно-
планског, привредног и друштвеног развоја
наше локалне заједнице. Једна од
најзначајнијих акти вности у надлежности
Скупштине општине било је доношење
Буџета за 2018. годину, обзиром да се овим
актом обезбјеђује функционисање законо -
давне и извршне власти Општине Гра дишка
и остваривање задатака локалне само -
управе“, рекао је предсједник Павловић.
Ску пш тинско дјеловање обиљежено и до -
ношењем два веома значајна документа као

што су Статут општине Градишка и Пос -
ловник о раду Скупштине општине Гра -
дишка.

„По први пут грађани су имали прилику
да учествују у јавним расправама које су
спроведене у свим мјесним заједницама и
изнесу своје сугестије, приједлоге и при -
мједбе на оно што је нацртима било де -
финисано“, рекао је Павловић. Први човјек
Скупштине општине је констатовао да
грађани, посебно у градским срединама,
нису довољно активни по питању учешћа у
доношењу одлука, те да је њихово право и
дужност  да се укључе у друштвено-поли -
тички рад и утичу на креирање живота на
подручју своје локалне заједнице и мјеста у
којем живе. Он је додао да је учешће гра ђана
у процесу доношења свих ва жних аката и
одлука за локалну заједницу основа
демократије.

Павловић је навео да је због нефункци -
онисања Скупштине општине Градишка у
2015. и 2016. години и немогућности уче шћа
грађана у одлучивању, Општина Гра дишка
била пласирана на претпоследње мјесто
међу 18 локалних заје дница у БиХ које
учествују у МЕГ пројекту. По зиција Општине
значајно је поправљена у току 2017. године.

Предсједник Павловић се осврнуо и на
доношење  Етичког кодекса за изабране
одбо рнике у Скупштини општине Гра дишка.
„Суштина Етичког кодекса је да сви
одборници треба да ставе интересе грађана
испред својих личних интереса или инте реса
политичких партија које пре дста вљају“,
истиче предсједник СО-е и додаје да је ове
године усвојен и План комуникација
одборника са грађанима и Програм њихове
обуке за 2018. годину.

Догађај који је, такође, обиљежио 2017.
годину је смрт одборника Саше Машића,
који је добио мандат испред националних
мањина, а његово мјесто је у децембру зау -
зео наредни кандидат на листи наци она лних
мањина Мехмед Кахрић тако да је СО у 2018.
годину ушла у пуном сазиву. Пре ласци
одборника из једне партије у другу или
изласци одборника из партија на чијим
листама су бирани су такође обиљежили
2017. годину и то је појава присутна у свим
парламентима“, сматра Павловић. 

У складу са усвојеним Програмом рада
пред одборницима Скупштине општине
Градишка у 2018. години наћи ће се 99
тачака дневног реда.

Одборник Скупштине општине Градишка
Саша Машић преминуо је 19. октобра, након
дуже болести,  у 64. години живота.

Предсједник Скупштине општине Градишка
Миленко Павловић је истакао је да је Саша
Машић улагао сву своју енергију и знање да
свом ромском народу, али и осталим грађанима
Градишке, омогући љепши и угоднији живот.

„Његов рад у организацијама на локaлном,
републичком и државном нивоу препознали су
његови сународници и припадници других на -
рода, па је као кандидат националних ма њина
два пута заредом био биран за одборника у
Скупштини општине Градишка“, навео је Пав -
ловић.

Саша Машић био је и предсједник Савеза
невладиних организација Рома Републике
Српске. У свом раду у оквиру Удружења Рома
„Градишка” имплементирао је више пројеката,
а у оквиру рада Вијећа Рома Босне и Херце -
говине, те Одбора за Роме при Вијећу мини -
стара БиХ, дао је пуни допринос у заговарању
измјена законске регулативе у циљу остварења
и заштите права Рома у БиХ.

Саша Машић је рођен 3. јула 1953. године у
Градишци.  Комеморација Саши Машићу одр -
жа на је 21. октобра у Сали за сједнице Ску -
пштине општине Градишка, а дан касније
сахрањен је  на ромском гробљу у Ровинама.

СЈЕЋАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СО ГРАДИШКА –
ЗАДОВОЉАН САМ РАДОМ ЛОКАЛНОГ

ПАРЛАМЕНТА У 2017. ГОДИНИ
Програмом рада Скупштине општине Градишка за 2018. годину предвиђено је да одборници
расправљају и доносе одлуке у оквиру 99 тачака дневног реда.

Одборници 
Скупштине
општине Градишка

Предсједник
Скупштине
општине
Миленко
Павловић
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Амбасадор Републике Чешке у БиХ Јакуб Скалник по -
сјетио је, у октобру мјесецу, општину Градишка гдје се
сусрео и разговарао са начелником општине Градишка
Зораном Аџићем. Тема разговора била је могућност
сарадње између Републике Чешке и Oпштине Градишка.

Амбасадор Чешке, Јакуб Скалник, рекао је да oпштина
Градишка треба да аплицира пројекте према Чешкој
развојној агенцији и додао да сматра „да сарадња има врло
добру будућност“.

Начелник Аџић је истакао да ће Oпштина Градишка
аплицирати са пројектима енергетске ефикасности и
обновљивости извора као и пројектима заштите животне
средине и пројектима потпоре модалитету могућности
развоја инфраструктуре као подршке привредном развоју
општине Градишка.

Након разговора, учесници састанка обишли су
водоторањ у Жеравици и Агроиндустријску зону у Новој
Тополи.

У Градишци је, у орга ни -
зацији Oп штине Градишка,
одржана тро дневна едукација
под називом “Ос новне при -
преме и проведбе пројеката по
ЕУ стандардима”, коју су слу -
жбеницима градишких ја вних
установа одржали пре дста -
вници Регионалне ра зво јне
агенције Славоније и Барање из
Хрва тске. Начелник општине
Градишка Зоран Аџић је првог
дана обуке раз говарао са ди -
ректором Регионалне ра звојне
агенције Славоније и Барање
Стјепаном Рибићем о могу -
ћностима аплицирања и по -
влачења средстава из фондова
Европске уније. Том приликом је
рекао да је циљ ове едукације да
се локална управа, установе,
предузећа и удружења, уз по -
моћ општинског Одје љења за
развој и Развојнe агенцијe Гра -
дишка, оспособе да пишу про -
јекте и повуку значајна средства

из ЕУ фондова, те да је при -
вилегија то што могу да уче од
најуспјешних агенција. 

"Регионална развојна аге -
нција Сла воније и Барање је из
ЕУ фондова повукла више од
500 милона евра, што је доказ да
данас имамо најбоље стру -
чњаке који ће обучити наше љу -
де да пишу квалитетне пројекте
и повуку средства из европских
фо ндова", додао је Аџић. 

Предавач едукације, Гор -
дана Сто јановић, рекла је да су
полазници показали заинте -
ресованост и спре мност за рад.
Она је истакла да ЕУ фондови
нуде бројне могућности и из -
разила наду да ће привредници
и јединице локалне управе
створити заједничку синергију у
повлачењу сре дстава из фо -
ндова Европске уније. 

По завршетку обуке свим
уче сницима су додијељени се -
рти  фи кати.

ОДРЖАН
СЕМИНАР
ЗНАКОВНОГ
ЈЕЗИКА

Поводом 3. децембра, Ме -
ђународног дана особа са ин -
валидитетом, Координациони
одбор организација особа са
инвалидитетом са подручја Гра -
дишке организовао је у Ку -
лтурном центру округли сто на
тему „Положај особа са инва -
лидитетом у нашем друштву“, на
коме је презе нтован пројекат
„Семинар знаковног језика за
запослене у јавним инсти -
туцијама – први ниво“. 19 ка -
ндидата из 5 јавних институција,
углавном шалте рских служ -
беника, су успјешно положили
испит пред комисијом Савеза
глувих и наглувих РС и тиме
стекли увјерења о положеном
испиту семинара знаковног
језика. 

Предсједник Координа ци -
оног одбора, Љубинка Радонић-
Злојутро, истакла је да је округли

сто организован с циљем про -
моције могућности особа са
инвалидитетом, скретања па -
жње друштва на проблеме са
којима живе ове особе, као и да
њихов живот учинимо лакшим и
једноставнијим. Наве дени про -
јекат финансиран је грантом
Министа рства за људска права и
избјеглице БиХ, а у сарадњи са
Савезом глувих и наглувих РС и
Општином Градишка.

Инструктор семинара Ду -
бравка Остојић, пре дсједница
Савеза глувих и наглувих РС и
експерт за знаковни језик, ис -
такла је да је семинар веома
квалитетно организован, те да су
кандидати са владали основе
знаковног језика, абецеду, гене -
ралне знаке и увод у комуни -
кацију на различите теме.

На подручју Градишке акти -
вно дјелује осам удружења која
окупљају особе са инвалиди -
тетом.  У буџету општине Гради -
шка у 2017. години издвојена су
значајна средства за поједине
организације особа са инвали -
дитетом, а Буџетом за 2018.
годину повећана средства за
помоћ инвалидним особама. 

НАЈАВЉЕНА САРАДЊА
ЧЕШКЕ РАЗВОЈНЕ
АГЕНЦИЈЕ СА ГРАДИШКОМ

ОСПОСОБИТИ ЉУДЕ ЗА
ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЕУ
ФОНДОВА
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НОВА ДИПО ГОРЊИ

ПОДГРАДЦИ

Послије успјешно проведеног процеса
приватизације 2008. године  Нова ДИПО је
доживјела својеврсну ренесансу. Произ во -
дња је из године у годину расла као и извоз.
„Данас на крају нашег другог инвестиционог
развојног циклуса могу да кажем да нам је
годишња производња достигла милион
столица чија је вриједност на страном
тржишту 15 милиона евра“, са поносом ис -
тиче директор Вељко Беук. Основна дје -
латност предузећа је израда намјештаја,
паркета и резане грађе од букве и храста са
циљем 100 постотне финализације. „Када се
повежу домаћа традиција и пословна етика
Швеђана успјех не може да изостане“,
започиње причу Вељко Беук о сарадњи са
свјетски познатим брендом ИКЕА чији су
главни снабдјевачи столицама. ,,Сарадња са
њима обезбиједила нам је свјетско тржиште,
тако да 95 процената извозимо и омо -
гућавамо упосленост свих производних ка -
пацитета које опслужује преко 300 радника.“
Пословање са свјетски познатим брендом
носи и неке специфичности. ,,Сви планови

развоја и усвајања нових производа раде се
заједнички. Средства за реализацију зацрта -
них циљева највише се обезбјеђују кроз
ИКЕА позајмице, а мање преко кредита код
комерцијалних банака“, појашњава Беук
додајући да се и поред сталног раста произ -
водње предузеће сусреће и са одређеним
проблемима као што су недостатак квали -
тетног стручног кадра, континуирано снаб -
дје вање квалитетном сировином те
не довољна субвенција за извоз. Предузеће
тренутно запошљава 390 радника. Кроз
дугогодишњи рад добитници су многих
признања и награда међу којима се налази и
признање Привредне коморе Републике
Српске за 2013. годину за освојено треће
мјесто у категорији великих привредних
друштава.

ДРВНА ИНДУСТРИЈА БОР

Док је НОВА ДИПО лидер међу великим
предузећима, Дрвна индустрија ,,Бор,, на
добром је путу да то постане у категорији
малих и средњих предузећа. Дрвопрерадом
и производњом су се почели бавити прије
20 година. Последњих десетак година

орјентисали су се искључиво на производњу
столица и столова. Тренутно запошљавају 25
радника и преко 60 процената производње
извозе. ,,Сталне су тенденције раста и раз -
воја у дрвопрерађивачком сектору тако да
се и ми постепено ширимо и заокружујемо
производни циклус“, образлаже смјернице
даљег развоја Милена Врховац - директор
породичног предузећа са Греде. Искусан
менаџер, какав је госпођа Врховац, осми -
слила је  развојну политику без претјераног
задуживања и великих инвестиција. ,,Идемо
корак по корак, халу по халу, машину по
машину да до сада достигнуто непроми ш -
љеним потезом не бисмо угрозили. Наба -
вили смо неколико ЦНЦ машина и обучили
кадар, тако да смо тим инвестицијама пос -
тали конкурентнији. У току је реализација и
властите пилане чиме желимо обезбиједити
улазну сировину и свести зависност од
других на минимум.“

Да би се обезбједио наступ на пробир -
љивом тржишту Европске уније у предузећу
„Бор“ морали су да проведу и цертификацију
производње која је за многе привреднике и
даље табу тема. ,,Није то ништа страшно и
недостижно. Процес цертификације није
ништа друго него документовање цјело ку -
пног производног циклуса како би се, ако се
појаве проблеми, могло препознати мјесто
и најслабија карика у ланцу који је проуз -
роковао погрешку“, на сликовит начин поја -
шњава Милена Врховац која је врло активна
у области женског предузетништва. Велике
дрвопрерађиваче не доживљава као конку -
ренцију. Залаже се за кластерско органи -
зовање малих и средњих предузећа из
оп штине која би, уз бољи маркетиншки на -
ступ, допринијела још интензивнијем ра -
звоју дрвопрерађивачког сектора и от ва-
 рању нових радних мјеста.

ДРВОПРЕРАДА ПРЕПОЗНАТЉИВ
ГРАДИШКИ БРЕНД

Осим воћарства, по којем је општина Градишка
препознатљива и изван граница Републике Српске,
дрвопрерада постаје све више бренд општине.  Поред
дрвне индустрије ,,Нова ДИПО,,  из Горњих
Подградаца која је прерађивачки капацитет са
најдужом традицијом у БиХ, на десетине је мањих
погона који запошљавају на стотине радника и
постају препознатљиви по квалитету производње.

Милена Врховац - када затреба 
сједне и за машину
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На тринаестој привредно-ту рис тичкој
манифестацији ‘’Здраво мед 2017” која је
одржана 19. ок то бра представило се 25
изла гача са подручја општине Гради шка,
Републике Српске и Фе де рације БиХ. На -
челник опш тине Зоран Аџић је рекао да је
“Здравомед” манифестација која пружа
подршку свима који се баве производњом
здраве хране и додао да је на подручју
општине Градишка регистровано око 130
произвођача који годишње произ веду
око 5 тона меда. Аџић је ис такао да је
путем фондова Ев ропске уније у плану
реализација пројекта “Путеви меда и

ракије” којом би се проширила туристич -
ка понуда општине Градишка.

Професор Пољопривредног фа ку -
лтета Универзитета у Бањалуци Горан
Мирјанић истакао је да ова година није
погодовала произ водњи меда и додао да
су пчелари имали слаб принос меда, па су
због тога били присиљени да повећају
цијену за 20 одсто.

На манифестацији “Здравомед 2017”
мед су изложиле и пчеларке са подручја
општине Градишка које су школу пчелар -
ства успјешно завршиле у оквиру пројек -
та “Ја чање жена у руралним подру чји ма“.

У оквиру овог једногодишњег пројекта, у
организацији USAID –a /ФАРМА 2 проје -
кта/, школу пчелар ства успјешно је завр -
шило 60 жена из руралних подручја шест
опш тина БиХ.

Учесница и координатор про јекта
Наташа Трнинић из  Нове То поле рекла је
да је од 40 при ја-  вљених жена са подручја
Гради шке 10 жена завршило обуку и до -
било основни сет опреме за за почињање
пчеларске производње. Сања Агић из
Бистрице рекла је да је идеју о бављењу
пчеларством преузела од сина. Она је
истакла да је у пчеларству неопходно
знање, јер када су пчеле здраве то ре зу -
лтира квалитетном и добром про из вод -
њом. Градишке пчеларке су изразиле
наду да ће у Градишци бити одржан и са -
јам пчеларства у којем би учествовале
само жене пчеларке, јер би то допри -
нијело њиховом оснаживању.

Манифестацију “Здравомед” посје ти -
ли су многобројни грађани и купци, а
орга низоване су и по сјете дјеце из Јавне
предшколске установе “Лепа Радић” и
градиш ких основних школа. 

ЗДРАВОМЕД
2017

Градишка се и ове године прикључила
породици од 3000 градова широм
Европе који су обиљежили акцију 
,,Дан без аутомобила"  

Поводом обиљежавања "Дана без аутомобила", за саобраћај је
била затворена Видовданска улица, гдје су одржана такмичења у
одбојци и фудбалу, кросу, бициклијада и вожња бицикала на
полигону, дефиле фијакера и културно-забавни програм. Замјеник
начелника Градишке Огњен Жмирић рекао је да је циљ европске
иницијативе да пробуди свијест грађана о томе да за превоз не
морају увијек користити аутомобиле, већ да више возе бицикле,
пјешаче или користе колективне видове превоза.  "Већи градови
сигурно имају више проблема узрокованих саобраћајним гужвама
него Градишка, али и ми морамо бити свјесни да у будућности
можемо да имамо веће гужве у саобраћају него данас", навео је
Жмирић. Еколошку манифестацију представници Комуналног
предузећа ,,Градска чистоћа,, искористили су за промоцију про -
јекта ,,Еколошко двориште,, који реализују у сарадњи са Општином
Градишка и Фондом за заштиту животне средине Републике
Српске. ,,Планирамо у градском дијелу, али и осталим срединама
као што је нпр. Нова Топола, урадити рециклажна дворишта. То је
систем који грађанима омогућава да одвајају кућни  отпад прије
одвоза. То би нама смањило трошкове, а град би био пуно
уреднији“, појашњава идеју в.д директора Градске Чистоће Жељко
Билбија додајући да се током мјесеца одвезе преко 1200 тона
отпада на регионалну депонију у Рамиће. Разврставањем отпада
на пет амбалажу, папир и картон та количина би се знатно смањила

и појефтинила трошкове, јер се услуге депоније плаћују по тежини
одвезеног отпада.

У спортско-забавном програму манифестације "Град без
аутомобила", чији је организатор и покровитељ Општина Гра -
дишка, учествовала су дјеца из Предшколске установе "Лепа
Радић", ученици основниих школа и Средње стручне и техничке
школе, Ауто-мото друштво Градишка, Културно-умјетничко
друштво "Коловит" и други.

ГРАД БЕЗ АУТОМОБИЛА
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Јесења сјетва у градишком дијелу Ли -
јевче поља и Поткозарја остварена је на
готово рекордним површинама. Ратаре је
на ово приморала сушна година и лош
урод кукуруза.

„Кукуруз је подбацио због суше, а и ло -
шији му је квалитет. Због тога смо апе ловали
на пољопривреднике да појачају јесењу
сјетву, те да на прољеће засију што више
крмних легуминоза“, рекао је министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске Стево Мирјанић. 

Бранко Стојнић, начелник општинског
Одјељења за привреду и пољоприведу
каже да  га није изненадила јесења сјетва
у појачаном обиму. То ће се, према ње -
говим ријечима, позитивно одразити на
пољопривреду у идућој години. „Пше -
ницом је засијано готово пет хиљада
хектара, те око три хиљаде хектара јечма,
тритикалеа и зоби. На тај начин ће се
амортизовати лоши приноси кукуруза и
соје услијед суше, а добро ће бити и за
плодоред“, рекао је Стојнић.

Воћари истичу да ће ову годину
упамтити као једну од најлошијих. Драгоја
Дојчиновић, предсједник Удружења во -
ћара Републике Српске каже да су апри -
лски мразеви и љетна суша смањили урод
јабуке и осталог воћа чак и за двије тре -
ћине. „Захваљујући смањеној понуди
воћа у Европској унији успјели смо ипак
постићи задовољавајућу цијену за наше
воће. Заштитна цијена од 70 фенинга за
прву класу и 25 за индустријску је испо -

штована“, рекао је Дојчиновић.
Воћари  су рекли да им је распо ло -

жење, осим добре цијене, поправила и
исплата новчаних подстицаја од стране
Владе Републике Српске. Заједно са сред -
ствима за капитална улагања и инвес -
тиције, добијени новац ће утрошити за
на бавку противградних мрежа, бокс па -
лета и изградњу система за наводњавање.
Иако је година била сушна и ратари и
воћари су створили добре предуслове да
им 2018. година буде знатно боља.

У оквиру пројекта „Обука незапо слених особа према
потребама послода ваца у сектору обраде метала“ који се
реализује кроз програм Прилика плус, у октобру мјесецу,
потписани су уговори о обуци и преквалификацији 39 незапо -
слених лица са подручја општине Гра дишка, која ће добити
посао у три гра  дишка предузећа из области металске индустрије.

Пројектом су обухваћени привре дни ци са подручја општине
Градишка, ПМП Јелшинград ФМП а.д., Тикт мануфактура д.о.о. и
Лагуна шпред д.о.о. Пословна јединица Гом, а исти се
имплементира од стране Градске развојне агенције ЦИДЕА Бања
Лука.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић, рекао је да је
вриједност пројекта 67.000 КМ, да ће Општина Градишка фина -
нсирати 25% укупног износа, односно 16.750 КМ КМ, колико ће
издвојити и три фирме у којима ће радници добити за послење,
док ће преосталих 33.500 КМ донирати Влада Швајцарске.

Директор бањалучке Развојне агенци је Марио Милановић,
навео је да се оспо собљавање и преквалификација не запо- 
слених лица врши у оквиру проје кта „Прилика плус" који,
посредством

Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа,
финансира Влада Швајцарске. 

Он је рекао да укупна вриједност пројекта за регије
Бањалука, Лакташи и Градишка износи

137.000 КМ, те да је у наредних шест мјесеци планирана
преквалификација и обука више од 80 радника за рад у ме талској
индустрији. 

Власник фирме „Тикт мануфактура“ Кре шимир Бодрожић,
навео је да ће путем преквалификације запослити осам радника
и да је ово добра прилика да фирме уз минималне трошкове
добију раднике са потребним предзнањем за рад у производњи.

ОБУКА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 39 РАДНИКА

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ
У 2018. години из општинског буџета издвојиће се 200.000 конвертибилних

марака за подршку развоја пољопривреде. Ова подстицајна средства биће усмјерена
на подршку дугорочном развоју – инвестиције у биљној производњи и подршку
директној сточарској производњи. Предвиђена је и подршка оснивању нових
пољопривредних задруга и раду пољопривредних удружења посредством којих би
пољопривредни произвођачи могли заједно наступати у производњи и пласирању
производа.

РАТАРИ И ВОЋАРИ СЕ НАДАЈУ БОЉОЈ
2018. ГОДИНИ



Сточари са подручја Гради -
шке који су се одлучили за про -
изводњу млијека узгајају
си     ме нталца или холштајна у
чистој пасмини. У свињарству је
слична ситуација, произвођачи
су се базирали на производњу
меса свињских пасмина ландрас
и јоркшир.

Произвођач млијека из Бра -
стовчине Горан Ерцег на фарми
има 35 музних грла и мјесечну
производњу од око 12.000 лита -
ра млијека. На изложби је при -
казао грла црвеног холштајна,
али каже да планира у наредом
периоду да за производњу мли -
јека користи само сименталску
расу. „Холштајн је нешто мало
млијечнија пасмина, али је јако
осјетљива за разлику од симе -
нталца који има низ предности у
држању на везу“, појашњава

своју одлуку Ерцег.
Свињогојци, за разлику од

произвођача млијека,  сусрећу
се са више проблема  када је у
питању нова напреднија гене -
тика. Предсједник Удружења
сви њогојаца општине Градишка
Драгиша Цвјетковић сматра да
је то из разлога што домаћи
месо прерађивачи и кланичари
још нису јасно дефинисали стан -
дарде улазне сировине. ,,Једно
вријеме је била права помама за
пијетреном и многи мини
репро центри су се базирали на
тој пасмини. Данас је ситуација
зна тно другачија и већина укр -
штања се обавља између ла н -
драса и јоркшира или ла ндраса
и дурока“, преноси стање у
градишком свињогојству Дра ги -
ша Цветковић.

Члан стручног жирија за

оцјену говеда и свиња Жељко
Сладојевић рекао је да су изло -
жена квалитетна грла пр и -
плодних јуница холштајн,
но рве шке пасмине, те симе -
нталске пасмине која је и најза -
ступљенија на нашем подручју
јер је здравствено најиздр жљи -
вија. „Важно је да су про -
извођачи прихватили савјете да
говеда одгајају у чистој раси.
Они који су се одлучили за
производњу млијека узгајају
сименталца или холштајна у
чистој пасмини. У свињарству је
слична ситуација, произвођачи
су се базирали на производњу
меса свињских пасмина ландрас
и јоркшир“, навео је Сладојевић
који је и директор Вете ри -
нарског инсти тута „Васо Буто -
зан“.

Пољопривреда, по звани -

чним показатељима,  у општини
Градишка ове године биљежи
смањење броја сточара, што је
узроковано и елементарним
непогодама. Међутим, како
каже начелник Одјељења за
привреду и пољопривреду
Бранко Стојнић, поред сма -
њеног броја про извођача сто -
чарска производња се одржала
на завидном нивоу. ,,Градишки
сточари годишње произведу 20
милиона литара млијека, више
од 4.000 товних јунади, близу
30.000 товних свиња, 6.000
јагњади и оваца и милион и по
товних пилића", навео јеСтојнић.
Трочлани стру чни жири  про -
гласио је 19 најуспјешнијих изла -
гача којима су,  осим новчаних
награда, ур учене и робне
награде у облику сточне хране
спонзора изложбе.

КОЊИЧКЕ ИГРЕ
Почетком 20. вијека Лијевче поље је било средина у којој

су коњи представљали стаусни симбол. Осим за рад, коњи су
кориштени и за рекреацију и путовања. Међутим, данас су у
Лијевче пољу коњске запреге права ријеткост. 

Дио некадашње традиције настоји да очува коњички клуб
„Посавко“ из Градишке који је и ове године организовао
Коњичке игре. У оквиру 35. "Коњичких игара" одржана је
изложба коња и фијакера, такмичење у вожњи коњских
запрега кроз препреке, повлачењу терета и трке коња.
Предсједник Коњичког клуба "Посавко" Градишка Мићо
Ристић истакао је да је циљ "Коњичких игара" његовање
традиције која траје више од 200 година, те да се сачува
сјећање на прошла времена када су пољопривредници на
Малу Госпојину долазили у Градишку, излагали своју стоку и
коње, након чега би увијек услиједиле коњичке трке.
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Једна илустрација из дневних новина Политика из
времена Краљевине Југославије показује да је пописом
1921. године утврђено да у општини Градишка има преко
10.000 коњских грла. На основу тих података општина
Градишка је, заједно са Славонијом и Војводином, у то
вријеме убрајана у богатије дијелове Краљевине. Данас
само ријетки у Лијевче пољу у својим шталама имају коње.

У оквиру привредно–културне манифестације ,,Градишка јесен 2017,, у Градишци је
организована и 14. Регионална изложба стоке. Ове године 30 фармера представило је
квалитена грла говеда, свиња, оваца и коза, те ситну живину. Стручни жири позитивним је
оцијенио селекцијски рад.

СТОЧАРСКА ИЗЛОЖБА
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Јавна расвјета у Улици Драгутина Ди ми -
три јевића Аписа била је дугогодишња потреба
мјештана Козинаца и њено рјешавање је било
неопходно, јер се овом улицом креће доста
дјеце школског узраста.

Начелник Аџић је рекао да је из буџета Оп -
штине финансирано постављање  56 савре -
мених ЛЕД расвјетних тијела и додао да је то
пилот пројекат, јер локална управа жели да сва
постојећа расвјетна тијела на подручју опш -
тине замијени штедљивим ЛЕД сијалицама и
тиме уштеди 70 одсто електричне енергије за
јавну расвјету.

"Буџетска средстава за јавну расвјету не
могу се штедјети искључивањем сваке друге
или треће сијалице како је то радила пре -
тходна локална власт. Потребна су нова техно -
лошка рјешења, која ће штедјети енергију и
имати могућност регулисања интензитета
расвјете у различитим периодима током но -
ћи", нагласио је Аџић. Циљ је што прије ре -
конструисати јавну расвјету и обезбиједити
средства путем грантова и фондова Европске
комисије.

Поред јавне расвјете  за становнике Мје -
сне заједнице Козинци обезбјеђена је и гра -
дска вода. Начелник општин пустио је у рад

1.500 метара примарног водоводног вода ко -
јим је обезбијеђено водоснабдијевање за пет
привредних субјеката и око 100 домаћинстава
у селу Греда.

В.д. директора Комуналног предузећа
“Водовод” Градишка Сандро Зеничанин иста -
као је да је ово предузеће за изградњу цје -
вовода издвојило 50.000 КМ. Он је додао да је
у плану наставак изградње водоводне мреже
која би се спојила на магистрални цјевовод

Градишка- Нова Топола чиме би се обез бје -
дили услови за ширење водоводне мреже на
рубне дијелове општине.

Директор предузећа „Бор“ Милена Врхо -
вац истакла је да је дрвно индустријска про -
изводња пожарно високо ризична и да је им
је вода неопходна у противпожарној заштити.
Она се захвалила начелнику Аџићу што је им -
ао слуха за потребе привредника из Мјесне
заједнице Козинци.

Комунално предузеће „Градска чисто -
ћа“ Градишка спремно је дочекало се -
зону зимског одржавања путева на
по дручју градишке општине.

В.д. директора „Градске чистоће“ Же -
љко Билбија навео је да је за ову сезону

чишћења путева обезбјеђено 75 тона
соли и 80 тона абразивног материјала, те
да „Градска чистоћа“ располаже са три
ка миона са грновима, два посипача на
тере тним возилима и једним мулти -
функци-  оналним возилом и трак тором

са грном и посипачем. Билбија је истакао
да је „Градска чистоћа“ са Опш тином
Градишка за ову годину потписала уго -
вор о зимском одржавању свих ло калних
путева на по дручју општине.

Он је рекао да је „Градска чистоћа“ из -
најмила и додатну механизацију од при -
вредних су бјеката која ће бити ра с- 
поређена на четири локације на подручју
општине, како би се након првих сњежних
падавина путеви брже и ефикасније чи -
стили.

Према њего вим ријечима, приоритет
за чишћење су градске улице и локални
путеви којима саобраћају аутобуси, а Оп -
штина Градишка обезбиједила је мјесним
заједницама до вољне количине горива
за чишћење мање фреквентних сеоских
пу тева.

Одлуком о управљању јавним просторима за паркирање
моторних возила на подручју градишке општине, усвојеној на 10.
редовној сједници Скупштине општине Градишка, од 1. деце мбра
2017. године почела је наплата паркинга путем СМС по руке.

Шеф паркинг службе и комуналне таксе у КП „Градска чи стоћа“
Градишка Саша Дамјановић истакао је да је циљ наплате СМС
поруком да се скрати вријеме наплате паркирања. Дамја новић је
појаснио да се плаћање паркингa путем СМС-а врши слањем
поруке са регистарским ознакама на један од бројева система за
наплату паркирања, у зависности од локације за коју се врши

наплата. За један сат паркирања на свим јавним паркиралиштима,
осим за теретна возила, грађани треба да пошаљу број регис -
тарских ознака на број 0835115. Цијена за сат времена парки рања
износи 1 КМ. Грађани који желе да изврше цјелодневно плаћање
паркинга на неком од јавних паркиралишта могу то да учине
слањем СМС–а на број 0835116. За теретна возила цијена
паркирања за 12 сати износи 5 КМ, а поруку треба послати на број
0835117.

Увођење оваквог начина плаћања паркинга олакшало је саму
процедуру плаћања, мишљење је већине возача у Градишци.

ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА У ГРАДИШЦИ  - СМС ПОРУКОМ

УЛИЧНА РАСВЈЕТА И ГРАДСКА ВОДА
ЗА МЈЕШТАНЕ КОЗИНАЦА

Пуштањем у употребу јавне расвјете у Улици Драгутина Димитријевића Аписа као и примарног
водоводног вода у Греди ријешен је дугогодишњи проблем становника Козинаца.

ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНО ДОЧЕКАЛА ПРВИ СНИЈЕГ
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Служењем парастоса за погинуле
борце и полагањем вијенаца у Машићима
је обиљежено 26 година од оснивања 16.
крајишке моторизоване бригаде Војске
Републике Српске. Вијенце су на спомен-
обиљежје у Машићима положили пред -
ста вници 16. крајишке моторизоване
бри гаде, Трећег пјешадијског/ Република
Српска / пука, Борачке организације Ре -
публике Српске, делегације борачких ор -
ганизација и локалне управе Бањалуке,
Градишке и других општина из којих су
регрутовани борци “Шеснаесте“ те бројне
друге делегације. Пуковник Илија Лукић,
који је био припадник Шеснаесте мото -
ризоване бригаде, рекао је да они који су
преживјели рат не смију заборавити људе
који су уградили своје животе у темеље
Републике Српске. „То нам даје обавезу да
их никада не заборавимо. Да обиље -
жавамо годишњицу оснивања бригаде и
да посјећујемо и не заборавимо породице
које су изњедриле те храбре погинуле
борце”, нагласио је Лукић.

Одликовани борац “Шеснаесете” Раде
Мајсторовић, који је у рату био и рањен,
каже да је био борац ове бригаде од

њеног оснивања па до краја рата. Мајсто -
ровић је рекао да је обиљежавање осни -
вања 16. крајишке бригаде прилика да се
сретну борци ове бригаде, испричају се и
присјете се својих погинулих ратних дру -
гова.

“Наша историја је исписања крвљу
бораца “Шеснаесте” и других бригада, а
оно што је исписано крвљу никада не
блиједи. Немјерљив је ратни дипринос
“Шеснаесте бригаде”, јер је долазак ове
бригаде на поједина ратишта значио
ослобођање и слободу за тај дио тери -
торије Републике Српске”, рекао је пред -
сједник Предсједништва Борачке ор га- 

ни зације Републике Српске Душко Ми-
летић. 

Припадници 16. крајишке мото ризо -
ване бригаде кренули су 16. септембра
1991. године из Машића на свој ратни пут
дуг 1.727 дана. Бригада се борила на уку -
пно 20 ратишта, у западној Славонији, По -
савини, на коридору, Грмечу, Озрену,
Требави и на Мањачи. Кроз “Шеснаесту
бригаду” прошло је 12.000 бораца, 437
бораца дало је животе за Републику Срп -
с ку, а око 2.000 је рањено. За све учињено
у Отаџбинском рату бригада је добила
Орден Немањића, највише одликовање за
ратне заслуге у Републици Српској.

СЛАВНА ШЕСНАЕСТА ОБИЉЕЖИЛА
ДАН ОСНИВАЊА

Задњи квартал године
обиљежили су и
парастоси онима који су
своје животе уградили у
стварање Републике
Српске.
У сарадњи са градишким свеште нст -

вом Српске православне цркве и уз ма -
теријалну помоћ Општине Градишка,
Бо рачка организација општине Градишка
организовала је помене за погинуле
борце Одбрамбено-отаџбинског рата са
циљем да се ода признање и поштовање
погинулим борцима као и саосјећање са
члановима породица погинулих.

У Чатрњи је служен парастос и по -
ложени вијенци на споменик 13 поги -
нулих и умрлих бораца Одбра мбе-
 но-отаџбинског рада из ове мјесне
заједнице, док је у Требовљанима па -
растос служен за осам погинулих бо раца
одбрамбено-отаџбинског рата, а на спо -
мен обиљежје положени су вијенци. У
Цимиротима је служен парастос и поло -

жени вијенци на спомен комплекс на коме
су уклесана имена три погинула борца
Одбрамбено-отаџбинског рата, 20 бораца
НОР-а и 248 жртава фашистичког терора
из ове мјесне заједнице, а служењем па -
растоса и полагањем вијенаца на спомен
обиљежје у Доњим Карајзовцима одржан
је помен борцима Одбрамбено-отаџ -
бинског рата, НОР-а и жртвама фашис -
тичког терора овог села. У МЗ Бистрица
служен је парастос за погинуле борце
Одбрамбено-отаџбинског и Другог свјет -
ског рата, као и за жртве фашистичког
терора, из Бистрице, Гашнице, Орахове,
Горњих Требовљана и Врбашке. У Краји -
шнику дат је помен за 8 погинулих бораца
Војске Републике Српске, док је код спо -

мен комплекса у Мјесној заједници Берек
служен парастос за погинуле борце Од -
бра мбено-отаџбинског рата и борце и
цивилне жртве из Другог свјетског рата
овога краја. Код  спомен обиљежја 16
погинулих бораца Одбрамбено-отаџби -
нског рата и НОР-а у Горњим Подгра -
дцима служен је парастос и положени
вијенци.

Начелник Одјељења за борачко-ин -
валидску заштиту општине Градишка Ра -
домир Пјанић рекао је да је Општина
Гра дишка придаје значај одржавању
парастоса и помена за погинуле борце и
да је то један мали вид захвалности љу -
дима који су дали своје животе за Ре пу -
блику Српску.

СЛУЖЕЊЕМ ПОМЕНА ОДАТА ПОЧАСТ ПОГИНУЛИМ
БОРЦИМА
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Архијерејски намјесник градишки
протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић
служио је Свету литургију, уз саслужење
свештеника са подручја градишке црк -
вене општине, након које је уприличен и
славски ручак.

„Мала Госпојина прилика је да се у
духу традиције и обичаја наших предака
окупимо, да размјенимо мишљења, али и
да се испред локалне заједнице осврнемо
на оно шта смо ми данас и оно шта би, у
складу са основним приоритетима нашег
дјеловања, а то су раст привредне акти -
вности и повећање запослености, треба -
ли бити сутра“, рекао је начелник
оп шти не Зоран Аџић.

Начелник општине је истакао да је
протеклих годину дана обиљежено реа -
лизацијом одређеног броја пројеката у
области инфраструктурног, привредног и
друштвеног развоја, који ће допринијети
квалитетнијем животу грађана Градишке,
a истовремено бити основ за наш даљи
развој.

„Градишци су потребни сви њени
људи и сви они који су спремни да дају
свој допринос њеном развоју, без обзира
на националну и вјерску припадност, без
обзира да ли су рођени овдје или су
дошли да живе на овом простору. Битно
је да сви уважавамо реалност и да при -
хватимо чињеницу да имамо обавезу пре -
ма Градишци, ако желимо да нам
Гра  дишка буде привлачна и угодна за
живот“, рекао је први човјек општине.

Славској свечаности присуствовали су
представници вјерских заједница, дипло -
матског кора и међународних инсти ту -

ција, представници институција Ре  пу  -
блике Српске, одборници општине Гра -
дишка, градоначелници и начелници
су сједних али и прекограничних градова

и општина, представници јавних и опш -
тинских установа и предузећа, пред ста -
вници привредног и друштвеног жи вота
општине Градишка.

ПРОСЛАВЉЕНА КРСНА СЛАВА ОПШТИНЕ

У ДУХУ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА
ОБИЉЕЖЕНА МАЛА ГОСПОЈИНА

Светом литургијом и ломљењем славског колача у храму Покрова пресвете Богородице
Општина Градишка обиљежила је Крсну славу Рођење пресвете Богородице – Малу Госпојину.

Рођење Пресвете Богородице - Мала Госпојина, један од највећих завјетних
празника.

На Малу Госпојину слави се успомена на дан када је у Назарету у дому Јоакима
и Ане рођена Света Дјева Марија. Сцена Рождества Богородице са Светом Аном у
постељи и новорођеном Маријом у колијевци обавезан је мотив православних
икона и средњовјековних манастирских фресака. Један од најстаријих и најбоље
очуваних живописа са мотивом Рождества Богородице налази се у Краљевој цркви
у Студеници, задужбини краља Милутина са краја 14. вијека. Мала Госпојина спада
у ред празника посвећених Богородици и непокретан је, што значи да има стално,
фиксно мјесто у црквеном календару и означен је црвеним словом. 

У склопу манифестације „Градишка јесен 2017“ одржане су разне активности
из области привреде, културе и спорта. Градишчани су имали прилику да се
проведу и на традиционалном вашару који се такође одржава поводом Мале
Госпојине.
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На донаторској вечери за обнову храма
Покрова Пресвете Богородице, која је одр -
жана 22. новембра у ресторану „Такси бар“
у Градишци, бројни приложници донирали
су преко 400.000 КМ. 

Предсједник Републике Српске Мило -
рад Додик, који је пруствовао донаторској
вечери,  рекао је да ће инстутуције Репу -
блике Српске за обнову храма у Градишци
донирати 150.000 КМ, а да ће он лично
донирати једну своју предсједничку плату.
Предсједик Додик је истакао је да се нада
да ће, уз донацију Општине Градишка од
50.000 КМ и донације бројних приложника,
бити довољно средстава да се обнови
градишки храм, који се налази на самом
улазу у Републику Српску. 

Начелник општине Градишка Зоран
Аџић рекао је да је локална управа, као и
бројни прирединци и приложници, вођена
племенитим циљем да обнови градишку
духовну вриједност и светињу, што

сигурно јесте храм Покрова Пресвете
Богородице. „Окупили смо се да сви по
мало помогнемо да се обнови храм који се
налази на вратима Републике Српске и
представља љепоту и бисер Српске пра -
вославне цркве и нашег града“, нагласио је
Аџић.

Протојереј ставрофор Гојко Слијеп -
чевић, архијерејски намјесник градишки,
рекао је да ће обнова храма у Градишци
почети наредне године, први радни дан
након Васкрса те да је планирано да у 2018.
години буде завршена обнова спољаш -
њости храма, а да се са унутрашњом
обновом настави у 2019. години. 

Он је навео да је за потпуну реко -
нструкцију и обнову потребно око 970.000
КМ, што подра зумијева  реконс трукцију
звоника, крова, столарије и фасаде храма,
те позлату купола и крстова. У унутра -
шњости храма плани рано је увођење
подног гријања, санација стубова и уре -

ђење зидова и иконостаса, које укључује и
умјетничке радове.

Донаторској вечери за обнову храма
Покрова Пресвете Богородице присуство -
вали су представници Владе и Народне
Скупштине Републике Српске, репу -
бличких јавних предузећа, директори
локалних ја вних установа и предузећа, али
и одбо рници у СО Градишка те бројни
приватни пре ду зетници.

НАКОН ВАСКРСА ПОЧИЊЕ ОБНОВА 
ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ 
БОГОРОДИЦЕ У ГРАДИШЦИ

Х УМА Н О С Т  Н А  Д Ј Е Л У

Први православни храм у тадашњој
Босанској Градишци саграђен је 1866.
године. 1927. године, на истом мјесту,
подигнут је нови православни храм који
је срушен почетком Другог свјетског
рата.  По трећи пут, српски народ и људи
добре воље, у периоду од 1967-1973.
године граде нови (садашњи) храм.
Пројектом обнове храма планирано је
да реновирање започне послије Васкрса
2018. године.

Задњи квартал 2017. године оби љежен
је и другим примјерима хума ности. Мјесна
борачка организација Бре стовчина и
Фондација „Солидарност“ Градишка ус -
пјешно су завршили акцију изградње куће
Дејана Ристића, сина погинулог борца
Војске Републике Срп ске. Током акције
прикупљена су средства да се покрије
породична кућа Ристића, коју је почео да
гради.

Удружење за помоћ ментално недо -
вољно развијеним лицима /МНРЛ/ Гра -

дишка организовало је 1. децембра до  -
наторско вече, на коме су бројним
донаторима представљене досадашње
активности Удружења и планови за
наредни период. Донаторској вечери, која
је одржана у ресторану "Тина" у Гра ди шци,
присуствовало је око 200 донатора,
представника локалне управе, предузећа и
установа, вјерских организација, поли -
тичких партија и бројни грађани.

ОО Црвеног крста Градишка успјешно је
реализовала акције добровољног дари -

вања крви у децембру 2017. године. Акцији
добровољног даривања крви ода звало се
више од 30 полицијских служ бе ника из
Градишке и Српца. Чином да ри вања крви,
хуманост је показало 20 средњошколаца,
али и представници по литичких партија
Градишке. Према ри јечима Драгане Стевић,
секретара ОО Цр веног крста, све ового -
дишње акције су успјешно проведене, а оно
што је при мјетно јесте да су у акцијама
учествовали млади људи и даваоци који су
први пут дали крв.

НЕКЕ ДОБРЕ СТВАРИ
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Републичко такмичење у
2018. години биће
одржано у марту, а
полугодишњи концерт
музичке школе је
увертира за то, али и друга
значајна такмичења.
Талентовани ученици
поред такмичења
учествоваће и на мастер
клас часовима.
Ученици Основне музичке школе

“Бранко Смиљанић” из Градишке од ржали
су у Културном центру Градишка по -
лугодишњи концерт који је отворио
оркестар хармонике, а многобројној
публици представили су се најбољи уче -
ници свих одсјека, хор млађег и старијег
узраста. Директор школе Иван Ристић
рекао је да се полугодишњим конце ртом
завршавају активности у 2017. години која
је била веома успјешна за Основну
музичку школу “Бранко Сми љанић”.
Ристић је истакао да су уче ници, поред
Републичког такмичења, учествовали на
10 међународних такми чења на којима су
освојили 34 награде од којих су 9 првих.

Ученици Основне музичке школе “Бра -
нко Смиљанић”, између осталих, заб -
листали су на Међународном  такми чењу
у Сремским Карловцима, на Фестивалу
гудача у Сремској Митро вици, Међуна -

родном такмичењу “При ма вера” у
Бијељини, 8. Инте рна ци оналном фести -
валу хармонике као и на 24.Републичком
такмичењу музичких школа у Бањалуци.

На такмичењима истакле су се младе
виолинистице Ива Ристић, Сара Поповић
и Николина Миљковић, пијанистице
Николина Белензада и Емилија Јовичић,
ученици гитаре Лука Видовић и Стефан
Панџић као и ученик хармонике Дамјан
Вујичић.

Ученица трећег разреда Основне му -
зичке школе “Бранко Смиљанић”, Ни -
колина Белензада на овогодишњем
Ре публичком такмичењу освојила је прву
награду. Она је рекла да је конкуренција
била јака, али да је резултат постигла
интензивним вјежбањем и уз велику
подршку наставнице Тање Ристић.

Градишка публика, након полу го ди -
шњег концерта, имала је прилику уживати
и у  концерту музичког забавишта Основне
музичке школе “Бранко Сми љанић” на
којем  се представило 32 дјеце из музичког
забавишта и 36 ученика при премног
разреда музичке школе. Музичко заба -
виште основано је прије шест година с
циљем да дјеци узраста од 5 до 6 година
приближи музичку школу и музику
прилагођену њиховом узрасту.

"Циљ је такође да код дјеце развијамо
осјећај за ритам, опсег гласа и друге спо -
собности које су битне за бављење
музиком", рекао је Ристић.

Концерт музичког забавишта имао је
хуманитарни карактер. Сав приход од
продаје улазница био је намјењен  Удру -
жењу за помоћ недовољно развијеним
лицима из Градишке.

"ЈАБУКЕ И КЊИГЕ"
ПЕТНАЕСТИ ПУТ

Пјесме „Јабука из мога краја“ пјесникиње Саве Гуслов
Марчета из Бања Луке и „Нијема љубав“ Стојана Јанковића
из Београда проглашене су најбољим на 15. манифестацији
„Јабуке и књиге“ која је одржана у Етно селу Бјеловук у
Јабланици.

Организатор и идејни творац манифестације Радо
Димитријевић рекао је да је 47 пјесника из Републике
Српске и Србије послало око 59 радова инспирисаних
јабуком и књигом. Он је истакао да је у 15 година, од када
постоји манифестација, пристигло много пјесама познатих
и мање познатих пјесника, али да је обичај да се најбоље
награде скулптуром „Јабуке и књиге“ аутора Жељка Гајића.

На петнаестој по реду манифестацији учествовали су
књижевници, глумци, ученици Основне школе „Младен
Стојановић“ и воћари који су изложити своје производе.
Ученицима Николи Дончићу и Дајани Лукић уручене су
награде и признања за најбоље глумачке способности на
драмској приредби ове манифестације. За најуспјешнијег

излагача различитих сорти воћа изабран је Божо Шешум.
Покровитељ манифестације која се организује у оквиру

Градишке јесени 2017. је Начелник општине Градишка.
Манифестацију је свечано отворио предсједник Скупштине
општине Градишка Миленко Павловић који је том
приликом рекао да је на манифестацији проглашена
најбоља јабука, симбол живота и здравља и најбоље
књижевно дјело, симбол знања и мудрости.

ОДРЖАНИ КОНЦЕРТИ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ "БРАНКО СМИЉАНИЋ"
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Градишка културно-умјетничка друштва су се и ове године
захвалила својој публици традиционалним годишњним
концертима на којима су показали резултате свог рада.
Годишњи концерт КУД-а „Коловит“ Градишка под називом „25
година“ уз учешће 4 ансамбла и око 120 извођача одржан је
у децембру у препуној сали Културног  центра Градишка.
Публика је имала прилику да ужива у 22 кореографије у
форми фолклорних минијатура у којима су издвојени наји -
нтересантнији сегменти кореографија, као и у ношњама,
играма и пјесмама које „Коловит“ има на свом репертоару, а
представљена је и  нова кореографија игара из Бујановца.
Предсједник КУД-а Мирко Борјановић  рекао је да је концерт
одржан под називом „25 година“ из разлога што КУД „Коло -
вит“ под тим именом постоји и ради 25 година и додао да ће
јубилеј званично обиљежити у марту наредне године вели -
ким концертом. 

Годишњи концерт најстаријег културно-умјетничког дру -
штва на подручју Градишке, „Козара“ из Горњих Подградаца,
одржан је у јулу на љетној сцени Дома културе „Лепа Радић“
гдје су се представили играма и пјесмама из овог краја.
Публици су се представиле све секције КУД-а, а гости су били
и пријатељи из сусједне општине КУД „Уна“ из Козарске
Дубице. Представник  КУД-а „Козара“ Немања Панић рекао је
да је годишњи концерт прилика да чланови друштва покажу
своју игру и пјесму, али и да прикупе средства за набавку
ношњи и рад друштва. Панић  се захвалио свима који су
помогли и помажу рад друштва, посебно предсједнику
Републике Српске Милораду Додику, којем је КУД „Козара“
додијелило највише признање „Запис“ за несебичну помоћ
друштву у набавци опреме за чланове КУД-а и стварању
услова за рад.

Пред многобројном публиком у Основној школи „Петар
Кочић“ у Новој Тополи у октобру је одржан седми годишњи

концерт Културно-умјетничког друштва „Петар Кочић“.
Предсједник КУД-а Гордана Милаковић рекла је да су се
публици представиле све секције КУД-а „Петар Кочић“ као и
бројни гости, културно-умјетничка друштва из Београда,
Власенице, Чечаве, Разбоја, Косјерова и Дебаљака. 

Годишњим концертом под називом „Кад лијевчанско жито
заталаса“, градишкој публици игре и пјесме са свог репе -
ртоара представило је Централно културно-умјетничко дру -
штво „Лепа Радић“ Градишка. Предсједник ЦКУД-а „Лепа
Радић“ Давор Симишић рекао је да је ово четврти годишњи
концерт од обнове рада овог друштва, на коме се пре -
дставило око 200 чланова друштва, шест предшколских гру -
па, дјечије групе, омладински ансамбл и тамбурашки
ор ке стар, те гости из Српског културно-умјетничког друштва
„Дервента“ из Дервенте. „На коцерту је премијерно изведена
кореографија Игре из Лијевча поља, по чему је концерт добио
назив „Кад лијевчанско жито заталаса“, а која представља
личну карту овог друштва. Представљене су и игре из
Поткозарја које су премијерно изведене на претходном
годишњем концерту“, нагласио је Симишић.

„Балет у стаклу“ представља реплику композиције „Балет”
која је некада красила „Плаву салу“ Дома културе у Градишци,
а која је изгорјела у катастрофалном пожару 2005. године.

Аутор композиције Борислав Прпош рекао је да је увијек
покушавао да буде изворан и да је зато одлучио да направи
ово дјело што је, како каже, био прилично тежак посао. Он је
додао да је приликом рада много стријепио да ли ће успјети,
јер и најмања грешка угрожава дјело. „Балет у стаклу је моје
последње дјело, јер рад захтијева пуно пажње и
концентрације, а ја са свим теретом који сам поднио у животу,
не могу више улазити у такве окршаје", истакао је Прпош.

Историчар умјетности Синиша Видаковић рекао је да је
Прпошево дјело јединствено и да представља комбинацију
апстрактних плоха и фигуративног сликарства. Он је нагласио
да је Прпош иновирао технику рада у стаклу која је
компликована гледајући на конструкцију и подлогу на којој
се ради. Видаковић је истакао да се Борислав Прпош ухватио
у коштац са стаклом као нестабилним материјалом и успио

да извуче оно најбоље из њега створивши један аутентичан и
посебан израз.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић рекао је да је
Градишка “Балетом у стаклу” обогаћена за још једно изузетно
умјетничко дјело Борислава Прпоша и додао да је, враћањем
ове композиције, комплетиран Културни центар Градишка.

ГОДИШЊИМ КОНЦЕРТИМА ЗАОКРУЖИЛИ  
СВОЈ РАД И ИЗРАЗИЛИ ЗАХВАЛНОСТ ПУБЛИЦИ

Културно-умјетничка друштва са подручја градишке општине на годишњиm концертима
одржаним у Културном центру Градишка, Горњим Подградцима и Новој Тополи показали
богат репертоар народних игара и пјесама.

НОВИ “БАЛЕТ У СТАКЛУ” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ
Умјетничка композиција „Балет у стаклу“ академског сликара Борислава Прпоша свечано је откривена у
Културном центру Градишка и представљена јавности.
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Традиционална културна мани фес -
тација "Идеш ли роде", поводом обиље -
жавања дана вјенчања Милке и Петра
Кочића, одржана је 16. септембра код
старе цркве Светог Николаја у Рома -
новцима.

Начелник Службе начелника општине
Градишка Драгана Илић, која је отворила
манифестацију "Идеш ли роде", рекла је
да се литерарни сусрет, посвећен обиље -
жавању дана вјенчања Милке и Петра
Кочића, одржава по 13. пут. "Циљ је да се
не заборави дјело Петра Кочића, великог
књижевника и борца за отаџбину и свој
народ и Милке која се цијели живот
борила за породицу", рекла је Илићева.

На манифестацији, која је дио про -
грама "Градишке јесени 2017", прогла -
шени су најбољи радови ученика на
литерарном конкурсу "Идеш ли роде". На
конкурсу су пристигла 22 литерарна рада,
а учествовали су ученици свих седам
основних школа са подручја општине Гра -
дишка.

Прво мјесто освојио је ученик Основне
школе "Свети Сава" из Дубрава Бојан
Личеник, ученици исте школе Александри
Мракић припало је друго мјесто, а треће
Драгани Миливојши из Основне школе
"Козарска дјеца" Крушкик. Првонаграђени
Бојан Личеник рекао је да му ово није
прва награда, али да је најзначајнија, те да
је у свом раду под насловом "Не слути на
добро" представио прољеће у очима
логораша.

Предсједник жирија Дарио Гвозден
рекао је да су теме радова биле разно -
врсне, а односиле су се на природу, школ -
ски амбеијент и ратну тематику. "Радује
што се у радовима препознају Кочићеви
елементи и његово стваралаштво", навео

је Гвозден. Директор Основне школе
"Петар Кочић" из Нове Тополе Радивоје
Поповић рекао је да литерарни сусрет
"Идеш ли роде" има огроман значај за
Градишку и Републику Српску, јер
доприноси очува њу српског националног
идентитета.

Манифестацију су организовали Oпш -
тина Градишка, Мјесна заједница Рома -
новци, Романовачко-машићка Српс ка
православна црквена општина и Ос новна
школа "Петар Кочић" из Нове Тополе. У
културно-умјетничком програ му насту -

пили су чланови културно-умје тничког
друштва "Петар Кочић" из Нове Тополе и
солисти хора Основне школе "Петар
Кочић".

Манифестацији “Идеш ли роде” при -
суствовали су представници локалне
управе, ученици и наставници основних
школа и грађани.

У старој цркви Светог Николаја у Ро -
мановцима, гдје су се тајно вјенчали
Милка и Петар Кочић 18. септембра 1904.
године служена је Света литургија и
парастос.

ИДЕШ ЛИ, РОДЕ?

Изводећи традиционалну српску игру и нумере из репертоара
српске традиционалне пјесме, градишкој публици представило се
35 играча и пјевача и 13 чланова оркестра Ансамбла “Коло”.

Директор Ансамбла “Коло” Владимир Декић рекао је да
Ансамбл на репертоару има 147 кореографија и богат фундус
костима. Он је истакао да се приликом организовања концерта

труде да не понављају репертоар и да публику ,“шетњом” кроз
регион, едукују, забаве и насмију. Декић је додао да су посјетиоци
концерта, у изложбеном салону Културног центра, имали прилику
погледати изложбу фотографија народних ношњи Ансамбла
“Коло” фотографкиње Јелене Јанковић. Осим у Градишци, која је
била посљедња на турнеји у Републици Српској, Ансамбл “Коло”
наступио је у Бијељини, Добоју и Лакташима.

Ансамбл народних игара и песама Србије “Коло” основала је
Влада Народне Републике Србије 15. маја 1948. године и током 70
година постојања наступао је у најпрестижнијим свјетским
дворанама и градовима на свим континентима. Седамдесету,
јубиларну, сезону Ансамбл  је отворио концертом у семптембру у
Будимпешти, а наредне године, на дан оснивања, Ансамбл
планира да одржи велики концерт у Београду.

У ГРАДИШЦИ ЗАИГРАЛО БЕОГРАДСКО “КОЛО”
Ансамбл народних игара и песама Србије
“Коло” из Београда, поводом јубиларне 
70. сезоне, одржало је концерт у Културном
центру Градишка.



Градишке новине 19

Археолози Завичајног музеја Градишка
током 2017. године активно су радили на
конзервирању друге базилике у ранови -
зантијском граду „Балкис“ у Бакинцима. На
овом археолошком налазишту Завичајни
музеј од 2012. године истражује укупно три
базилике. Директор Музеја Бојан Вујиновић
рекао је да је прва конзервирана 2016.
године и додао да је циљ да се заштити и
очува читав комплекс како би ово културно
насљеђе било на располагању туристима.
План је да се у 2018. години конзервира и
трећа базилика, тиме заокружи једна
цјелина и створе услови за отварање првог
Археолошког парка у Републици Српској.

„Балкис је најстарији епископски центар
у Републици Српској који је егзистирао од 4.
вијека до прве половине 7. вијека. На овом
мјесту у прошлости је вршено покрштавање
становништва.“

Према ријечима Вујиновића, у 2018.

години планиран је почетак обнове
манастира у Кијевцима. Археолошким
истраживањима утврђено је да манастир
Карановац потиче из средњег вијека. У
манастиришту су откривене гробнице,
остаци римске утврде, двије цркве брвнаре,
остаци економских објеката са мноштвом
пратећих садржаја. Осим ових, на подручју
градишке општине, постоји још неколико
значајних археолошких налазишта.

У Доњој Долини се налази археолошки
локалитет који се састоји од праисторијског
насеља и некрополе из старијег и млађег
гвозденог доба који  је Комисија  за очување
националних споменика БиХ 2006. године
прогласила националним  спомеником у
БиХ. Национални споменик чине остаци
Старог насеља из периода касног бронзаног
доба у селу Горња Долина, млађег насеља
из гвозденог доба на локалитету Градина  и
припадајућег гробља  у Тименачкој греди,

селу Доња Долина, те покретни налази који
се налазе у Земаљском музеју БиХ у
Сарајеву, Музеју Републике Српске у Бања
Луци и Завичајном музеју у Градишци. „Као
што је сваки град по нечему  препознатљив,
Градишка у  будућности може да буде
препознатљива и специфична по Музеју на
води и Доњој Долини“, истакао је  Вуји но -
вић.

ОТВАРАЊЕ ПРВОГ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ-ЈЕДАН ОД ЦИЉЕВА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ГРАДИШКА

Завичајни музеј Градишка у 2017. години наставио са радовима на конзервирању друге
базилике у рановизантијском граду “Балкис”, гдје би у 2018. години требало да буде отворен
први археолошки парк у Републици Српској.

На велику радост грађана наше опш -
тине, а највише дјеце, „Зимски град“ је
отворио начелник општине Градишка
Зоран Аџић који је изразио задовољство
што је другу годину за редом отворио ову
манифестацију у чијем предивном амби -
јенту и квалитетним садржајима ће
уживати бројни грађани. "Зимски град",
који је постављен испред Културног
центра у Градишци, биће отворен до 15.
јануара, а осим клизалишта, краси га и џи -
новска скулптура Сњешка који је централ -
на фигура богате сценографије. Начелник
Општине и директор Културног центра
симболично су откључали врата „Зимског
града“ и предали га Дједа Мразу на чу -
вање.

Долазак Дједа Мраза изазвао је
посебно одушевљење и радост најм -
лађих, који су искористили прилику да му
лично уруче бројна писма новогодишњих
жеља.

Овом приликом, директор Култу рног

центра Жељко Благојевић уручио је
награду побједници избора за најмаш -
товитије писмо Дједа Мразу „Зимског
града“ Кристини Милутин.

Генерални покровитељ "Зимског гра -
да" је Општина Градишка.

ОТВОРЕН ЗИМСКИ ГРАД У ГРАДИШЦИ



20 Градишке новине

Представљањем књиге "Народна но -
шња у Лијевчу пољу" и ревијом народне но -
шње лијевчанског краја у Културном центру,
као и изложбом старих фотографија и етно -
лошке грађе Лијевче поља у Завичајном
музеју, Дарио Дринић приказао је живот
лијев чанског  становништва у 19. и 20. ви -
јеку. Ау тор књиге Дарио Дринић  каже да је
након шест година прикупљачке дјела -
тности успио да, уз помоћ Завичајног музеја
и Општине Градишка, објави зборник о
народној ношњи и животу у Лијевчу пољу.
Он је навео да су до сада постојали само
парцијални радови на ову тему и да је ово
први зборник народне ношење лијев чан -
ског краја.

Дринић је истакао да су се овом темом
бавиле и "знамените градишке проте", кра -
јем 19-ог вијека, којe су слалe своје дописе у
лист "Дабробосански источник", гдје су
спомињалe народну ношњу или преко рје -
валe народ што је одбацује.

Министар просвјете и културе Репу -
блике Српске Дане Малешевић је истакао да
је народна ношња Лијевча поља покретно
благо које доказује да Срби дуго живе на
овим просторима. "Било је вријеме да неко
то све прикупи и преточи у писани облик,
јер је то један од начина да се народна
баштина сачува од заборава и пренесе на
будуће генерације. Са овом књигом Дарио
Дринић је спасио од заборава пуно лијепих
ствари", нагласио је Малешевић.

Начелник општине Градишка Зоран Аџ -
ић рекао је да је аутор књиге млад човјек
који је посвећен култури свог народа.
"Народ који чува своју културу и обичаје има
перспективу и шансу да опстане на овим
просторима, а ми имамо младе људе који

чувају своју тра дицију и обичаје и преносе
их на будуће на раштаје", рекао је Аџић.  

На представљању књиге уприличена је
ревија на којој су стару лијевчанску ношњу
носили чланови Културно-умјетничког дру -
штва "Коловит". Представљању књиге и ре -
вији народних ношњи Лијевча поља при- 
су ствовали су министар просвјете и кул туре
Републике Српске Дане Малешевић, наче -
лник општине Градишка Зоран Аџић, епи -
скоп пакрачко-славонски Јован, ар-
хије рејски намјесник градишки, протојереј
ставрофор Гојко Слијепчевић и свештеници
градишког архијерејског намјесништва,
пре дставници локалне управе, јавних ус -
танова и бројни грађани.

ТРАДИЦИЈА ПРОТКАНА КРОЗ

НОШЊУ И ФОТОГРАФИЈУ

Млади историчар Дарио Дринић посље -
дњих шест година, поред активног прику -
пљања народне ношње, бави се и при- 

купљањем  старих фотографија које су свје -
доци једног времена у Лијевче пољу.

На изложби старих фотографија и етно -
лошке грађе Лијевче поља, која је одржана
у Завичајном музеју, Дринић је рекао да је
бројне фотографије добио на поклон. 

„Неке су из породичних албума, неке из
штампе и архива, али све пружају јасан при -
каз каква је била народна ношња и како је
лијевчански човјек изгледао од кад постоји
фотографија“, појаснио је Дринић. Осим фо -
тографија, које су углавном с краја 19. и по -
четка 20. вијека, на изложби су приказане и
занимљиве народне ношње међу којима и
она коју су носили овдашњи становници до
Првог свјетског рата. Дринић је додао да ће
народна ношње и етнолошка збирка
Лијевче поља бити изложени као стална
поставка Завичајног музеја у Градишци.

Директор Завичајног музеја Градишка
Бојан Вујиновић истакао је да ова установа
подржава све људе који се баве очувањем
културне баштине. „Изложба фотографија је
само наставак приче са представљања књи -
ге.  Покушавамо да презентујемо етнолошку
грађу коју је Дарио Дринић прикупио“,
навео је Вујиновић.

Рад Дариа Дринића запазио је Владика
западнославонски Јован који је познавалац
традиције и баштине Лијевче поља и Потко -
зарја, јер је основну и средњу школу завр -
шио у Градишци. Са жељом да се формира
етнолошка збирка Западне Славоније, Вла -
дика Јован је у градској Вијећници у
Пакрацу (ХР) организовао представљање
књиге „На родна ношња у Лијевчу пољу“ и
том при ликом Дарио Дринић је присутнима
говорио о настанку књиге и прикупљачкој
дјела тности народње ношње која јој је прет -
хо дила.

ЛИЈЕВЧЕ САЧУВАНО У КЊИЗИ 
ДАРИА ДРИНИЋА

Дарио Дринић, теолог и историчар, својим ентузијазмом и радом чува традицију и српску
народну баштину од заборава.
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Монографија”Историја Републике Ср -
п ске“, аутора професора Ненада Кецма -
новића и Чедомира Антића, промовисана
је 3.децембра 2017. године у Културном
центру Градишка.

Коаутор Чедомир Антић истакао је да
је монографија допринос демократској
еманципацији грађана Републике Српске
.“Република Српска има одређени капа -
цитет и политички, демократски, еконо -
мски, уставни и међународни и логично је
да постоји њено историјско утемељење“,
истакао је Антић. Он је рекао да је помало
неприхватљиво да ентитет, који је готово
био глобална тема и који је одбрањен у
рату у којем није било великих сила које
би стале уз српски народ, нема своју
историју, али је такође неприхватљиво да
историја српског народа у  Републици
Српској и БиХ буде „фус нота“ у историји
српског народа.

Замјеник начелника општине Гради -
шка, Огњен Жмирић рекао је да моно -
графију „Историја Републике Српске“
тре ба да прочитају сви грађани Републике
Српске како би спознали праву истину о
држави у којој живе.

„Историја Републике Српске засно -

вана је на обимној библиографији – на 483
различите монографије и више стотина
научних радова.

Аутори су обухватили све личности,
догађаје, револуције, преви рања и борбе
од великог значаја за Репу блику Српску

кроз историју до данашњих дана. Про -
моцију монографије „Историја Републике
Српске“ у Градишци орга ни зовало је Уд -
ружење “ГРОМ“ из Градишке у сарадњи са
Удружењем „БУМ“ и Култу рним цен тром
Градишка.

ПРОМОВИСАНА МОНОГРАФИЈА ИСТОРИЈА

У Културном центру у Градишци зад њег дана мјесеца новембра
предста вљена је спортска енциклопедија „Градишки фудбал“
аутора и новинара Радио Градишке Слободана Борјановића. Књига
је штампана поводом обиљежавања 45 година постојања и рада
Општинског фудбалског савеза Градишка. 

„Ова књига спада у петогодишњи циклус изавања књига чији је
први дио монографија ФК „Козара“, а чији је идејни творац Миленко
Павловић, предсједник Скупштине општине Градишка и актуелни
предсједнк најпознатијег спортског колектива у граду на Сави, ФК
„Козара“, рекао је Борјановић и нагласио да је енциклопедија
„Градишки фудбал“ писана на 500 страница те да обухвата историју
67 фудбалских клубова. 

„У књизи је описан период од 1907. године, почев од првог
војног спортског клуба Аустро-угарске монархије, до последњег
формираног женског фудбалског клуба „Јединство“ из Жеравице.“
Борјановић је додао да је у књизи наведено око 10.000 имена из
историје градишког фудбала, а са око 1000 фотографија
представљена је историја свих фудбалских клубова који су икада
постојали на подручју Градишке.

Предсједник Општинског фудбалског савеза Градишка Илија
Гиговић, у обраћању присутнима на промоцији, рекао је да нико
није могао да претпостави да ће се у витринама Савеза наћи оваква
књига непроцјењиве вриједности, али да је то остварено
захваљујући спортском новинару Слободану Борјановићу.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић упутио је похвале
аутору књиге „Градишки фудбал“ истичући да је сваки писани траг
свједочанство које не може да се избрише. Ово је петнаеста књига
Слободана Борјановића, а девета са спортском тематиком, међу
којима су најпознатије „Градишки фудбал“, „70 година ФК Козара“,
„100 година фудбала у Новој Тополи“, „ФК Обрадовац“, „Историја
фудбала на Балкану“.

Слободан Борјановић је од 2002. до 2016. године био дописник
београдског листа „Спорт“, а од 2007. до 2012. дописник спортске
редакције бањалучког листа „Фокус“. Сарадник спортске редакције
Радија Републике Српске био је од 2009. до 2015. године, а од 2006.
године припрема и води емисију „Радио спорт“ у Радио Градишци.
Књижевним дјелом које је до сада остварио сврстао се, из реда
спортских новинара, у ред завичајних писаца Градишке.

ПРОМОВИСАНА ПРВА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
„ГРАДИШКИ ФУДБАЛ“

Енциклопедија „Градишки фудбал“ петнаеста и најважнија књига новинара и писца Слободана
Борјановића.

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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У  Културном центру Градишка пред -
ста вљени су 19. број часописа за дру -
штвена питања "Градишки зборник" и 20.
број зборника "Истина о Србима" чији је
издавач Српско просвјетно и културно
друштво "Просвјета" из Градишке.

Начелник општине Градишка Зоран
Аџ ић, који је покровитељ издања “Гради -
шког зборника” и зборника “Истина о Ср -
би ма” рекао је да ће локална власт и даље
подржавати зборнике и друга дјела која
служе да се запише новија и старија ис -
торија Градишке и објаве друга дјела из
разних области друштвеног живота.

Уредник „Градишког зборника“ Ми ле -
нко Гагић рекао је да је овогодишње из -
дање најопсежније и штампано на преко
300 страна, али да је основни квалитет
„Градишког зборника“ у његовом садр -
жају.

Деветнаести број “Градишког збор -
ника” обухвата преко 40 радова разли -
читих друштвених области – историје,
политике, науке, умјетности, књижев но -
сти и спорта, а према Гагићевим ри јечима
најупечатљивија тема овогодиш њег збор -
ника је присјећање на војну акцију “Бо -
кови” у којој је 8. августа 1992. године
Градишка одбрањена од агресије хрва -
тске војске, а живот за слободу дало 16
храбрих бораца.

Предсједник градишке „Просвјете“
Ми рко Милисавић истакао је да оба
зборника кроз двије деценије постојања
показују национална, духовна и вјерска
достигнућа српског народа на овим про -
сторима.

„Овогодишња издања зборника кара -
кте ришу, до сада, најквалитетнији радови.
На конкурс „Истина о Србима“ пристигло
је нешто мање прозних и поетских радова
него претходних година, али су они били
веома квалитетни, а аутори су са цијелог

српског говорног подручја“, навео је
Милисавић.

У зборнику „Истина о Србима“ обја -
вљено је 20 радова међу којима су по три
рада прозе и поезије која су награђена на
истоименом литерарном конкурсу. Прву
награду за рад у стиху освојио је Небојша
Иваштанин за пјесму „Пред бистом покај -
ницом“. Друга награда припала је  Дра -

гојли Поповић из Бошковића за пјесму „То
може само Српкиња“, а трећа Сњежани
Јокановић из Приједора за пјесму „Упла -
кана мајка“. Најбољи рад у прози „Свети
штап је испливао“ написао је Живко Вујић
из Бањалуке. Друга награда припала је
Живку Ђузи из Мркоњић Града за причу
„Божији путоказ“, а трећа Слободану Ја -
нко вићу за прозу под називом „Голубан“.

19. ГРАДИШКИ ЗБОРНИК 
И 20. ИСТИНА О СРБИМА

Археолошким истраживањима утвр -
ђено је да је најстарије језгро Градишке,
као насељеног мјеста, простор данашњег
парка и болничког круга. 

Ту су била сва језгра насеља у свим
добима. Приликом копања темеља за
зграду болнице утвр ђени су археолошки
слојеви: праисто ријски, антички-римски,
рано-средњо вје- ковни, те касно-
средњовјековни и тур ски. Међутим,
археолошки налази откри вани су и на

ширем простору града, нпр. остаци
римске архитектуре. Римљани су ово
мјесто изабрали за једно од својих
значајних насеља и веома значајно рас -
кршће двају магистралних римских цеста
те као средиште савске римске флоте. То
насеље, по свој прилици кастел, спомиње
се од 2. до 7. вијека након Христа и то:

У Птолемејевој Географији из II вијека
спомиње се и на карти је уписано мјесто
Serbinon или SSerbinum.

У дјелу Itinerarium Antonini из II – III
вијека стоји SServitium.

На карти званој Tabula Peutingeriana
из IV вијека стоји назив SSeruitio.

У дјелу Notitia dignitatum из око 400.
г. пише SServitti.

У дијелу Anonymi Ravennatis Cosmo-
graphia из VII – VIII вијека уписано је SSer-
bitium.

Сви наведени облици: Serbinon, Serbi-
num, Servitium, Seruitio, Servitii, Serbitium
односе се на једно мјесто, а то је по
научницима, “без двоумљења”, данашња
Градишка. 

Занимљиве чињенице о нашем граду

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ...?
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Градишке новине: Колико су честе
акутне респираторне инфекције?

Др Милошевић: Акутне респираторне
инфекције су врло честе и представљају
најчешћи разлог јављања пацијената ље -
кару у примарној здравственој заштити.
Постоји одређен број пацијената који се
лијече код куће, не јављају се љекару,
зато је немогуће утврдити тачан проценат
обољевања.

Градишке новине: Које су најчешће
акутне респираторне инфекције?

Др Милошевић: Најчешће акутне рес -
пираторне инфекције су прехлада и грип,
али треба поменути и упалу грла, тзв.
фарингитис, упалу душника - трахеитис,
упалу гркљана- ларингитис, упалу синуса
- синузитис, али исто тако и упалу брон -
хија и упалу плућа који спадају у доње
респираторне путеве.

Градишке новине: Како разликовати
обичну прехладу од грипа?

Др Милошевић: И прехлада и грип су
вирусна обољења и имају одређен број
заједничких симптома, због чега често до -
лази до забуне између ова два обо љења.
Међутим врло је важно разли ко вати
прехладу од грипе како би се могло при -

ступити правилном лијечењу. Код пре -
хладе доминирају локални симтоми као
што су кијавица, цурење из носа, водњи -
каве очи, малаксалост. Температура је
често одсутна, а ако се јави не прелази 38
степени. Прехлада траје пар дана, благог
је тока и најчешће се заврши без ком пли -
кација.

Грип изазивају вируси инфлуенце и
параинфлуенце групе А, Б и Ц који се
јављају сезонски. Код грипе доминирају
општи инфективни симптоми који су за -
једнички за бројне друге заразне болести.
То су висока температура, преко 38 сте -
пени, општа слабост, малаксалост, губитак
апетита.

Грип може проузроковати озбиљне
компликације као што су упала плућа, а у
ријетким случајевима може се јавити и
упала срчаног мишића или срчане мара -
мице док у врло ријетким случајевима
може доћи до тешког оштећења плућа
које може проузроковати смрт.

Градишке новине: Како се лијече
прехлада и грип?

Др Милошевић: Лијечење је сим -
птоматско. Потребно је мировање, узима -
ње доста течности, топлих напитака,
ви  та  мина, скидање температуре. У ли -
јечењу прехладе или грипе антиби отици
се не користе иако пацијенти мисле да су
им потребни. У овом случају лије чење
анти биотицима је оправдано само ако
постоје одређене компликације које смо
поме нули када смо говорили о разли кама
између прехладе и грипе.

Градишке новине: Које су препо ру -
чене мјере превенције?

Др Милошевић: С обзиром да се ради
о капљичним инфекцијама које се пре -
носе кијањем, кашљањем, љубљењем,
најбоље је избјегавати контакт са обо -
љелом особом  у периоду инкубације која
траје неколико дана. 

Осим тога потребно је јачати имунитет
и обратити пажњу на аде кватну исхрану
богату воћем и повр ћем, узимати
витамине и одмарати се.

Међу значајним мјерама превенције
грипе јесте ввакцинација. Вакцинација се
посебно  препоручује особама старијим
од 65 година, нарочито ако болују од
неких хроничних болести попут дија бе -
теса, хроничне бубрежне слабости, хро -
ничне опструктивне болести плућа и
слично.

Вакцина је нарочито важна и за дјецу
старију од 6 мјесеци и труднице и особе
са ослабљеним имунитетом.

Градишке новине:  Како високе дневне
температуре и неуобичајено топло
вријеме за ово доба године утиче на
по јаву респираторних инфекција?

Др Милошевић: Високе температуре у
ово доба године погодују ширењу вируса,
не само респираторних, већ и других и ово
је веома епидемиолошки неповољна
ситуација. Како би се заштитили од виру с -
них инфекција грађанима се савјетује
адекватна прехрана, одмор  и довољно сна.

СТРАНИЦА ЗДРАВЉА

КАКО РАЗЛИКОВАТИ 
ГРИП И ПРЕХЛАДУ

Важно је знати разлику између прехладе и грипа, јер грип може имати озбиљне
последице попут упале плућа или чак смрти.

Бранка Милошевић -магистар  медицинских наука, специјалиста за плућне болести
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УПОЗНАЈМО УЛИЦЕ
СВОГА ГРАДА
Често не знамо гдје се која улица у граду налази,
а још чешће не знамо ни ко су те личности по
којима су улице назване и чиме су, осим
називом улице, оставиле неизбрисив печат у
историји града или свог народа.

Улице које воде до Храма Покрова Пре свете Богородице у
Градишци симбо лично носе називе светаца и поглавара Српске
православне цркве. Сам Храм на лази се у Улици Митрополита Георгија
Николајевића.

Георгије Николајевић, познат и под све товним именом Ђорђе
Николајевић ( 20. април 1807 - 8. фебруар 1896.) је био српски теолог и
митрополит Дабробосански. Цари градска патријаршија га је 1885.
године иза брала за Дабробосанског митрополита, а прије тога био је и
учитељ, свештеник, про фесор Богословије у Задру, члан Конзи сторије
Далматинске епархије, ректор и професор Сарајевско-Рељевске
богословије и члан Конзисторије митрополије Дабро босанске.

Георгије Николајевић био је покретач и члан разних добротворних
задруга и фон дова. Бавио се  књижевним радом, а уре ђивао је и Српски
далматински магазин. Многе цркве у Босни, као и у Херцеговини, нису
имале цркве не књиге због чега у многим црквама није ни служена
литургија. Георгије Николајевић је ријешио овај про блем тако што су у
Сарајеву, о државном трошку, прештампаване руске црквене књиге.

Из центра града, од градског сата код моста до Храма, долази се
Улицом Светог ђакона Авакума.

Свети ђакон Авакум је рођен 1794. године у Кнешпољу испод
Козаре. Крштено име било му је Лепоје Продановић. У по родици је
васпитан у хришћанском духу. Као млад остао је без оца, па га је мајка
одвела у манастир Моштаницу. Ту се код духовника Генадија
припремао за монашки живот и, коначно, закалуђерио. Српска

православна црква је ђакона Авакума прогласила светим и дан његове
смрти и представљања Гос поду оби ље жава 17. децембра по Јулија -
нском кале ндару.

Из улице Светог ђакона Авакума улази се у  улицу Патријарха Павла
у којој је улаз у двориште Храма.

Патријарх српски Павле био је 44. врховни поглавар Српске
православне цркве од 1990. до 2009. године. Његово пуно име и
титулар гласили су Његова светост архи епископ пећки, митрополит
београ дско-карловачки и патри јарх српски господин г. Павле. Рођен је
као Гојко Сто јчевић 11. септембра 1914. године у селу Кућанци, срез
Доњи Михољац у Славо нији, у Хрватској.

Патријарх Павле је дуго година био пре дсједник комисије Светог
архијерејског сино да за превод Светог писма (Новог завета), чији је
први превод, званично одобрен од Цркве, објављен 1984. године, а
исправљено издање овог превода 1990. године.

За вријеме мандата патријарха Павла обновљено је и основано
више епархија. Обновљена је Богословија на Цетињу 1992. године.
Отворена је 1994. године Духовна академија Светог Василија
Острошког у Ср бињу (Фоча) и Богословија у Крагујевцу 1997. године,
као одсјек Богословије Светог Саве у Београду. Основана је и инфо рма -
тивна служба Српске православне цркве Православље Прес.

ЗАКОРАЧИЛА ДЕСАНКИНИМ СТВАРАЛАЧКИМ
СТАЗАМА

Млада пје сникиња из Гра -
дишке, че трнаестогодишња
Александра Мракић, у посљедње
двије и по године за своја пјесничка
остварења награђена је са осам
награда. Прије двије године, на
конкурсу „Кочићевог збора“ на
Змијању, добила је најпрестижнију
награду за дјечије лите рарно
стваралаштво у Републици Српској,
награду „Змијанче“.

За ову талентовану дјевојчицу
2017. година је била веома
успјешна. На четвртом
међународном „Шантићевом
фестивалу дјеце пјесника“, које
организује СКПД “Просвјета” из
Мостара, Александра је освојила

награду за најбољу еколошку пјесму под називом „Пјесма ријеци Сави“.
Пјесма „Дјечија права”, с којом је конкурисала на међународном
конкурсу „Јутро над Озреном” у организацији КК „Соколово перо” из
Сокобање у Србији, уврштена је међу осам најбољих радова у
конкуренцији више стотина пунољетних пјесника. Да Александра
равноправно парира старијим колегама пјесницима говори и друга
награда за пјесму „Прољеће у нашем крају” на  Деветом међународном
књижевном конкурсу у Београду.

Са љепотом Александрине поезије упозната је и градишка јавност.
Њене пјесме уврштене су у зборник „Истина о Србима”, освојила је
другу награду на литерарном конкурсу „Идеш ли, роде“ и била је
финалистица „Витезовог прољећа“ у Градишци.

Александра каже да јој је узор највећа српска поетеса Десанка
Максимовић и додаје да воли дјела Кочића, Ћопића и Шантића. У свом

раду највећу подршку даје јој породица,  али и професорица српског
језика Сњежанa Лакић.

САМБОМ ДО СНА – ЈУЛИЈА КАНДИЋ
Грациозни покрети и

атрактивна кореографија
латино-америчких плесова
одувијек су привлачили Јулију
Кандић, ученицу другог
разреда Гимназије Градишка.

Јулија каже да се плесом
бави од малих ногу, али све до
отварања плесне школе у
Градишци није имала прилику
да се озбиљно посвети плесу.
Као члан Плесног клуба
„Ритам“ посљедњих годину
дана плеше у пару са Марком
Миљевићем. На бројним
к л а с и ф и к а ц и о н и м
такмичењима у БиХ, овај пар
је низао успјехе и освајао
прва мјеста. Сљедећи успјех
којем се надају и за који
вриједно тренирају је
Државно такмичење у Брчком
у марту 2018. године.

Љубав према плесу Јулија
је наслиједила од своје мајке
за коју каже да је њена велика
подршка. Она додаје да би вољела напредовати у плесној каријери, јер
за њу плес није само спорт него и начин живота. „Када плешем добро се
осјећам и испуњена сам емоцијама које не осјећам ни у једној другој
ситуацији“, наглашава Јулија и додаје да највише ужива у самби која
зрачи енергијом.

ПО ЧЕМУ НАС ЗНАТЕ – КУТАК ЗА УСПЈЕШНУ ДЈЕЦУ
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Градишка је поносна на бројне спо -
ртисте који шире позитивну причу  о свом
завичају  на међународној сцени. Један од
њих је и нападач Партизана Огњен Оже -
говић који је у жижи интересовања спо -
ртске јавности. Све се више младих људи
„лијепи“ уз телевизију, интернет или та -
блет, кад игра Партизан... Навија се за
Огњена  Ожеговића.  Сјајним головима и
асистенцијама обиљежио је 2017. годину.
Бивши пионир и кадет Козаре на евро -
пској сцени одвео је Партизан у завр -
шницу Лиге Европе. А његово вријеме тек
долази.

„Имао сам један тежак период када
сам дошао у Партизан, било је јако тешко
све то пребродити, скупио сам снагу,
издржао сав тај притисак и за кратко
вријеме успио да све то претворим у своју
корист, да ме навијачи заволе и да по -
станем један од кључних играча у Парти -
зану“, каже у разговору за „Градишке
новине“ Огњен Ожеговић који је у
протеклих шест година професионалне
каријере промијенио исто толико клубова. 

Прије двије године у дресу Војводине
одиграли сте одлично против Са -
мпдорије. У  Италији су Вас већ видјели
у Ђенови.
Тадашња управа Војводине је одлу -

чила да ме не прода, мада сам био близу
трансфера, јер су очекивали много у Лиги
Европе. Добили смо на последњој сте -
пеници врло јаку екипу Плзен, наредног
ривала Партизана. Од те утакмице  све је
кренуло на доле, екипа је пала, нисмо
добили  подршку и отишао сам у Кину. 

О најмногољуднијој земљи на свијету
Ожеговић има само ријечи хвале.

То је држава која улаже огроман новац
у фудбал и сви услови за напредовање и
тренирање су феноменални. Стадиони
примају 50.000 и више гледалаца. Било је
то стварно велико искуство за мене и
сигурно да велики играчи Лавеци и
Жардињо и остали не би долазили тамо да
је у питању само новац. Тамо се фудбал
развија из дана у дан и сигурно ће ићи
напријед.

Повратак у Србију био је у Чукарички.
То је клуб који треба да буде примјер

свима осталима како треба да се ради.
Људи су ми гарантовали минутажу и сву
пажњу коју треба да добије један играч. Та
„станица“ у каријери ми је помогла да
дођем до Партизана, гдје сада проводим
најљепше дане у каријери.

Нову годину дочекаће на Златибору. У
друштву ће бити и Златан Губеровић,
његов велики пријатељ из Градишке.
Послије Божића „парни ваљак“ пали
моторе.
Крећемо  са припремама 10. јануара, а

пар дана касније идемо на Кипар.
О плановима и „вези“ која траје пола

године са Партизаном  Ожеговић каже:
Потписао сам уговор на три године и

не планирам да одлазим из Партизана док
не остваримо велике резултате и док не
постанем један од играча којег ће навијачи
Партизана памтити.

Огњен Ожеговић, градишко дијете, а
Козара је била почетна станица.  Са
пионирима овог клуба освојио је
првенство БиХ 2006. године.  Први
тренер  се никад не заборавља.
Човјек који ме је извео на прави пут је

Саша Крупљанин. Много ми је помогао, не
могу да кажем у играчкој афирмацији него
у психолошкој, да схватим шта је фудбал и
шта ме чека. Много је утицао на мене.
Надам се да ће у Градишци дјеца да упијају
његове ријечи и савјете, јер је стварно
добар као психолог. Ја у Београд нисам
отишао из Козаре већ из бањалучког
Борца. Опет кажем, Козара је мој клуб,
Градишку носим у срцу. 

Каква је данас „веза“ са Козаром?
Немам никакав контакт. Видим да се

последње вријеме мијења управа, тренер.
Пратим са оцем сваку утакмицу  Козаре.
Волио бих да Козара изађе из кризе у којој
је сада. Желио бих да помогнем Козари, да
препоручим неког млађег играча. Желим
Козари све најбоље у 2018. години,
закључо је причу Ожеговић.

О породици...
Моји родитељи Маринко и Сања су

најзаслужнији за све што сам постигао до
сада.  Били су уз мене када није ишло, јер
су оставили посао у Градишци и дошли да
ме бодре. Сваки дан покушавам да им се
одужим и зато, кад год могу, вријеме
проводим са њима, каже Ожеговић. 

У ПАРТИЗАНУ ПРОВОДИМ НАЈЉЕПШЕ
ДАНЕ У КАРИЈЕРИ 

Огњен Ожеговић обиљежио прошлу годину сјајним играма

ПОРУКА МЛАДИМ
ИГРАЧИМА

Велику улогу имају родитељи у
каријери сваког играча. Међутим, има и
родитеља који врше притисак на своју
дјецу, јер очекују много и само раз -
мишљају о парама. То је бумеранг. Им -
ам примјере момака који су били
ве лики таленат, али су имали велики
притисак од својих родитеља и једно -
ставно су поклекли. 
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Јово Селак (32), мајстор каратеа други
дан, члан карате клуба „Нитен“, освајач
бронзане медаље на Балканском прве -
нству одржаном у Чачку у Србији, најбољи
је спортиста општине Градишке за 2017.
годину. Њему је плакету и новчану награ-
ду од 800 КМ уручио замјеник начелника
општине Огњен Жмирић. 

„Драго ми је што је општина Градишка,
односно жири, препознао мој рад, успјех
и труд и наградио ме овим, за мене,
великим признањем“, рекао је Јово Селак
и похвалио организацију 25. јубиларног
избора те истакао да му је велика жеља да
у 2018. години учествује на Европском
првенству у Србији гдје би медаљом
заокружио успјешну карате каријеру. 

Другу награду, плакету и 600 КМ
освојила је кошаркашица Козаре Звје -
здана Гагић док је трећу награду, плакету
и 400 КМ добила куглашица Козаре, Маја
Ковачевић.  

Најуспјешнија екипа је Кајак кану клуб
„Сава“, шампион БиХ на мирним водама.
Плакету и 700 КМ најмлађем члану уручио
је предсједник Скупштине општине
Миленко Павловић. 

„Организација манифестације ме је
одушевила. Награде које су подијељене су
отишле у праве руке. Ова награда је
дошла као резултат дугогодишњег рада,
јер смо ми претходне двије године били
вицешампиони, а ове године смо постали
шампиони БиХ. Тринаест година је Кајак
кану клуб „Хариз  Суљић“ из Брчког
владао у овом спорту, али смо их успјели
скинути са трона“, казао је секретар гра -
дишких  кајакаша  и кануиста Момир  Бра-
јић који је уједно и предсједник
Кајакашког савеза Републике Српске.  

Кормилар ове екипе Дејан Шмитран,
нови селектор кајакашке репрезентације
Републике Српске, проглашен је за
најбољег тренера године. 

Награда за најбољег спортског ра -
дника припала је  Мирзану Чехајићу,
спортском директору ФК „Дубраве“.
Најперспективнији спортисти су: Маја
Благић, одбојкашица „Козаре“ и фудбалер
Козаре и први стријелац  Дејан Глишић.
„Пресретна сам што сам изабрана и
потрудићу се да будем још боља у
наредном периоду“, рекла је Маја Благић.
Велика фудбалска нада Козаре Дејан
Глишић  увјерен је да ће тренер Вуле
Тривуновић унијети нову енергију у тим.
Иако има позива од стране других
клубова, нагласио је да му је ФК „Козара“
приоритет. 

Награду за најбољег спортисту из реда

особа са инвалидитетом освојио је Остоја
Вукојевић, члан спортско риболовног
друштва „Амур“. Специјална признања
добили су Атлетско рекреативни клуб
Градишка, за успјешну организацију пр -
вог полумаратона и физиотерапеут Горан
Вранић, због успјешног опоравка и
рехабилитације спортиста.

У забавном дијелу програма уче -
ствовали су плесни клубови „Денс степ“ и
„Ритам“ те Миленко Павловић – Милер и
Мирослав Вуковић. 

У име покровитеља све присутне у
препуној сали Културног центра поз -
дравио је замјеник начелника Огњен
Жмирић који је истакао да на подручју
општине има  70 регистрованих клубова
што Градишку сврстава међу најра -
звијеније спортске средине у Републици
Српској. 

„Ова манифестација је прилика да се
спортистима захвалимо и младима по -
шаљемо поруку да буду активни. Спорт
на простору општине Градишка у 2018.
години ће добити још већи замах.
Начелник улаже све напоре да обезбиједи
средства да се на прољеће започну
радови на завршетку спортске дворане
што ће сигурно дати нову димензију
дворанском  спорту у нашој општини“,
нагласио  је Огњен Жмирић. 

Покровитељ сјајно организоване
манифестације, у јубиларном 25.  издању
постојања, био је начелник општине
Градишка који је у вријеме избора
најбољих спортиста присуствовао дона -
торској манифестацији „С љубављу хра -
брим срцима“ у Бањалуци.                                                   

СЕЛАК ИСПРЕД СВИХ
ПРОГЛАШЕНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ГРАДИШКЕ ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Награде отишле 
у праве руке

Огњен Жмирић, замјеник начелника и Јово
Селак, најбољи спортиста Градишке у 2017.г.
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радишка је град који се
увијек носи у срцу, гдје
год пошли, гдје год

остали.
Моменти забиљежени у на -
шем сјећању, фрагменти
зале ђени оком камере. У овом
броју објављујемо фотогра -
фије из неког другог угла.
Позивамо читаоце Градиш -
ких новина да нам пошаљу
своје фотографије, посебне на
било који начин, а ми ћемо се
трудити да најбоље објавимо
у сљедећим број евима. 



www.opstina-gradiska.com




