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Одлука о јавним признањима града Градишка усвојена 2020. године („Службени гласник града Градишка“ број 16/19). 
Новом одлуком предвиђена су и од 2020. године додјељивана сљедећа признања: 

 
 

 
 

Година 

 
ВРСТА ПРИЗНАЊА 

  
ЗАХВАЛНИЦА ПОВЕЉА – ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН 

ГРАДА ГРАДИШКА 
 

ПОВЕЉА ГРАДА 

2020. НИЈЕ ДОДЈЕЉИВАНА 

 др сц. мед. Саши Вујновићу 
 - за изузетан допринос у области здравства 

 г. Владимиру Станишљевићу 
 - за изузетне заслуге у области образовања 

 Јавној установи „Завичајни музеј“    
 Градишка 
 - за 50 година рада и изузетне резултате у  

 очувању   културно-историјског и природног  

 наслијеђа 

 г. Милану Ђурђевићу 
 - за изузетне заслуге у области археологије 

  г. Драгославу Шинику 
 - за изузетне заслуге у области хуманитарног  

 рада 

  г. Милану Стојнићу 
 - за постигнуте резултате у спортском  

 аутомобилизму 

  „ELLA TEXTILE” d.o.o. Gradiška,  
 Nova Topola 
 - за постигнуте резултате у области привреде 

  „Lattonedil BIH” d.o.o. Gradiška 
 - за постигнуте резултате у области привреде 

  „LIMONT” Elvis Bahtijarević s.p. Rovine 
- за постигнуте резултате у области привреде 

  Пољопривредно газдинство  
 Радомира Тошића  
- за постигнуте резултате у области привреде 
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Општина Градишка је 2019. године добила статус Града. Скупштина града Градишка, те године, је додјелила сљедећа признања: 
 
 

 
 

Година 

 
ВРСТА ПРИЗНАЊА 

П О В Е Љ А  
ЗАХВАЛНИЦА ПОВЕЉА ГРАДА ГРАДИШКА ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019. 

 г. Николи Крагуљу 
- за изузетан допринос развоју Градишке 

  
 
 
 
 
 
 
 
 ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ ДОДЈЕЉИВАНА 

 г. Слободану Борјановићу 
- за изузетне заслуге у области новинарства 

 прим. др Зорану Поповићу 
 - за изузетан допринос у области здравства 

 г. Мирославу Стојнићу 
 - за изузетне заслуге у области хуманитарног 
и добротворног рада 

  
 

 гђи Бобани Латинчић Козић 
- за постигнуте резултате у области спорта 

  Кајак кану клубу „Сава“ Градишка 

- за постигнуте резултате у области спорта 

  гђи Зинети Хотић 
-за постигнуте резултате у области 

привреде 

  Тикт мануфактура“ Градишка 
- за постигнуте резултате у области 
привреде 

 

 
 

 Фабрици сточне хране „Фармофит“     
 Градишка 
- за постигнуте резултате у области 

привреде 
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Одлука о установљењу јавних признања општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 2/06). 

До 2019. године, додјељивана су сљедећа јавна признања: 
 

 
 
 

Година 

 
ВРСТА ПРИЗНАЊА 

П О В Е Љ А  
ЗАХВАЛНИЦА ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018. 

 доц. др сци. мед. Славку Манојловићу 
- за изузетан допринос у области здравства 

   
 
 

г. Милораду Додику 
предсједнику Републике Српске 

 гђици Звјездани Гагић 
- за постигнуте резултате у области спорта 

 проф. др Стевки Шмитран  
- за изузетан допринос у области образовања и 

културе 

 г. Јови Јерковићу 
- за изузетне заслуге у области музичког 
стваралаштва и друштвеног рада 

 г. Бориславу Прпошу 

- за изузетан допринос у области умјетности 

 „LION“ д.o.o. Градишка 

- за постигнуте резултате у области 

привреде 

  „GOLIĆ-TRADE“ д.o.o. Градишка 

-за постигнуте резултате у области 

привреде 

  „PMP Jelšingrad - FMG“ a.д. Градишка 
-за постигнуте резултате у области 

привреде 

  Удружењу иноватора Градишка 
- за постигнуте резултате у области 
иноваторства 
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Година 

 
ВРСТА ПРИЗНАЊА 

П О В Е Љ А  
ЗАХВАЛНИЦА ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017. 

прим. др Ружи Јарић 
-за изузетан допринос у области здравства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

г-ђи Славици Малешевић 
-за  изузетне  заслуге  у  области храните- 

љства и хуманитарнога рада 

прим. др Браниславу Кукићу 
-за изузетан допринос у области здравства 

г-дину Зорану Швраки- Хуманитарна 
организација  Немањићи Тићино 
-за изузетне заслуге у хуманитарним акци- 
јама и донаторству 

г-дину Урошу Граховцу 
-за  изузетан допринос  у друштвено-полити- 

чком развоју општине 

AGROCIMEKS  d.o.o. Dubrave 

-за постигнуте резултате у области 

привреде 

прим. др Милутину Вучковцу 
-за изузетан допринос  у области здравства  и 

спорта, 

ЈЕРИЋ КОМПАНИ д.о.о.  
Горњи Подградци 

-за постигнуте резултате у области 

привреде 

Епископу  пакрачко-славонском  г. Јовану 
-за  изузетан  допринос  у  ширењу  истине о 

страдању српског  народа и очувању наци- 

оналног идентитета 

ДАМБИ КОМЕРЦ д.о.о Градишка 

-за постигнуте резултате у области 

привреде 

проф. др Стеви Мирјанићу 
-за   изузетан  допринос   у  области  науке   и 

развоја пољопривреде 

г-дину  Милану Пилиповићу 
-за изузетне заслуге у области новинарства 

и документарног филма, 

 г-дину  Мили Ковачевићу 
-за изузетне заслуге у области спорта 

 

 
 

Јованки Богојев   - постхумно 
-за изузетне заслуге у очувању обичаја и 

његовању културе 
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2016. ПРИЗНАЊА  НИСУ ДОДЈЕЉИВАНА 
 

2015. ПРИЗНАЊА  НИСУ ДОДЈЕЉИВАНА 
 

Година 
 

ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
ЗАХВАЛНИЦА 

 

 

 

 

 
2014. 

Г-ђи ДЕСАНКИ РАЂЕВИЋ 
за изузетан друштвено-политички рад и 

допринос развоју локалне заједнице 

 

 

 

 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

„ИЕЕ“ д.о.о. за енергетику и екологију 
Бања Лука 
за постигнуте резултате у области привреде 

ЈП „РАДИО ГРАДИШКА“ 
за 35 година успјешног рада и објективног 

информисања 

Г-дину  Драгутину Ђурђевићу 
за изузетан допринос развоју општине 

 Г-дину Петру Греди 
за испољен хуманитарни рад 

 Г-дину  Милошу Слијепчевићу 
за испољен хуманитарни рад 

 Г-дину  Винку Мариновићу 
за постигнуте резултате у области спорта 

 

Година 
 

ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
ЗАХВАЛНИЦА 

 

 

 

 
 
 
2013. 

Госп. СЛАВКО ДУЊИЋ 
за изузетне резултате у области друштвеног и 

хуманитарног рада, 

 

 

 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

Јавна установа „Културни центар“ 
Градишка, 
за успјешно пословање и постигнуте резултате 

у области културе 

Госп. МИЛАН ШВРАКА 
за изузетне резултате у области друштвеног и 

хуманитарног рада 

Родољуб Ољача 
за истакнут научни рад и друштвену 

активност, 

Саша Лазић 
за активан друштвени рад и допринос развоју 

мјесне заједнице 

   Милан  Грозданић-постхумно 
за постигнуте резултате у области 

књижевности и културе 
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Година  ПОВЕЉА ЗАХВАЛНИЦА 
 ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012. 

-КП „ ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ а.д. Градишка 
за постигнуте резултате и допринос у унапређењу 

комуналних дјелатности у општини 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

-предузеће „ЗЕЛЕН ГАЈ“ д.о.о.  

Брезик Ламинаци, 

за постигнуте резултате и допринос у области 

пољопривреде 

-ЗУ„ОПШТА  БОЛНИЦА“ Градишка 
за постигнуте резултате у области здравства 

 

-Зоран Стојнић из Турјака 
за постигнуте резултате и допринос у области 

воћарства 

-Борче Средојевић из Градишке, 
за постигнуте резултате и допринос у 

области спорта 

-Мирко Малешевић из Д. Подградаца 
за постигнуте резултате у области 

друштвеног и хуманитарног рада 

-Станислав Гендзиел, директор предузећа 
„ПРИМА ИСГ“ Градишка  
за постигнуте резултате и допринос у области 

привреде 

-Жељко Галоња из Градишке 
за постигнуте резултате у области 

културе 

 -Саша Дејановић из Градишке 
за постигнуте резултате у предузетништву и 

афирмисању  рада  и  активности  инвалидних 

лица у општини 

 -САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА  
oпштине Градишка 
за постигнуте резултате у области 

друштвеног и хуманитарног рада 
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Година 
 

ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ ГРАЂАНИНУ ЗАХВАЛНИЦА 

 

 

 

 

 
2011. 

-Борису Гргићу из Градишке, 

-за постигнуте резултате и допринос у области 

друштвено-политичког  рада 

 

 

 

 

ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

-Афтаби Дубичанац из Градишке, 

за постигнуте резултате у области здра- 

вства 

- Велимиру Сомболцу из Градишке, 
за постигнуте резултате и допринос у области 

спорта 

-Рајку Дринићу из Козинаца, 
за постигнуте резултате и допринос у области 

развоја МЗ 

- ЈУ за предшколско васпитање и образо- 
вање дјеце „ЛЕПА РАДИЋ“ Градишка, 
за постигнуте резултате у области васпитања и 

образовања 

-Удружењу жена „БРЕЗА“ из Брезик 
Ламинаца, 
за постигнуте резултате у области друштвеног 

и хуманитарног рада 

-предузећу „РАПИЋ“ д.о.о. Градишка, 
за постигнуте резултате и допринос у области 

 

 привреде, (2002. Војислав Рапић, а 1997 ПП”Сто- 

ларија Рапић” додјељена Повеља општине са 

сребрним грбом) 

  

-предузећу „БОР“ д.о.о. Градишка, 
за постигнуте резултате и допринос у области 

привреде 

 

 

Година 
 

ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ ГРАЂАНИНУ 
ЗАХВАЛНИЦА 

 

 

 
2010. 

-Борислав Њежић 
-за допринос у области културног стваралаштва 

 

 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

„АГРОМИКС” д.о.о. Доњи Карајзовци 
-за постигнуте резултате у области привреде 

-Синиша Кецман 
за постигнуте резултате из области привреде 

-Радован Марјановић 
за постигнуте резултате из области образовања 

-Михајло Граховац 
за допринос у области друштвеног рада 

-Алмир Ахметагић 
за рад и активности у области спорта 

-Радислав Шпањић – постхумно , 
за допринос у области хуманитарног рада 

-Момир Благојевић 
-за резултате у области хуманитарног рада 
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Година 
 

ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
ЗАХВАЛНИЦА 

 

 

 

 

 
 

2009. 

-Бошко Касагић, из Градишке, 
за постигнуте резултате у области грађевинарства 

 

 

 

 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

проф. Боривоју Јовановићу из Градишке, 
за постигнуте резултате у области образовања 

и научног рада, 

- Младен Јаковљевић из Брестовчине 
за постигнуте резултате у области угоститељско- 

туристичке  привреде 

-Радомир Мандићу из Градишке, 
у области васпитно образовног рада и развоја 

међурелигијских односа у општини, 

 - Бесим Шепер из Градишке, 
у области хуманитарног рада и развоја међуре- 

лигијских односа у општини 

 - сестри Ксаверији из Градишке, 
у области хуманитарног рада и развоја међуре- 

лигијских односа у општини 

 предузеће „ТИН ИНВЕСТ“ из Градишке, 
за постигнуте резултате у области привреде, 

 

 

 

Година 
 

ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
ЗАХВАЛНИЦА 

 -Марко Ковачевић , из Градишке 
за постигнуте резултате у области привреде 

 
-ОМШ „Бранко Смиљанић“ из Градишке 
за постигнуте резултате у области васпитања и 

 
 
 
 
 

2008. 

  
 
 

ПОВЕЉА 
ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 

НИЈЕ ДОДЈЕЉИВАНА 

образовања младих 

 - Удружење за помоћ ментално недово- 
љно развијеним лицима Градишка 
у области хуманитарног рада и организовања 

 -„МАЉЧИЋ“ д.о.о. Градишка 
за постигнуте резултате у области привреде 

 -„УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА“ Градишка 
за допринос развоју пољопривреде у области 

пчеларства 

 -Карате клуб „СОКО“ из Градишке 
за постигнуте резултате у области спорта 

 -Перо Јотановић из Градишке 
за успјешну презентацију на Међународној 

изложби савремене умјетности у Италији 2007. 
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Година 
 

ПОВЕЉА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
ЗАХВАЛНИЦА 

 

 

 

 

 
2007. 

 
-ОШ „МЛАДЕН  СТОЈАНОВИЋ’’  
Горњи Подградци 
поводом 80 година постојања и рада и постигнуте 

резултате у области образовања 

 
- ЉУБО БАБИЋ из Београда 
за дугогодишњи рад, изузетне заслуге и до- 

принос развоју општине Градишка и уна- 

пређења у областима пољопривреде и пре- 

храмбене индустрије, комуналне инфрастру- 

ктуре, здравства и образовања. 
 

 
-Радана  Вила Станишљевић 
за лични допринос у васпитно-образовном 

раду 

КУД „КОЛОВИТ’’ Градишка 
за изузетан допринос у области културе 

 

 Тамбурашком оркестру  
„ЛАМИНАЧКА ТАМБУРИЦА’’ 
поводом 50 година културно-умјетничког рада 

„КОМИНГ-ПРО’’  ГРАДИШКА 
за постигнуте резултате у области 

телекомуникација 

  

 „МИНЕА’’  ГРАДИШКА 
за постигнуте резултате у области привреде 

  

 

Година 
 

ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 
ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
ЗАХВАЛНИЦА 

 
2006. 

УДРУЖЕЊЕ  ПЕНЗИОНЕРА-Градишка 
за изузетан допринос у друштвеним дјелатностима 

ПОВЕЉА 

ПОЧАСНОМ  ГРАЂАНИНУ 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

-Гојко Чупић из Турјака 
за постигнуте резултате у развоју мјесних 

заједница 

-ФК “СЛОГА“  Горњи Подградци -Теофик Шабановић 
 за постигнуте спортске резултате у 80 година 

постојања и рада 

 за постигнуте резултате у области самосталног 

привређивања 

-Борислав Шокчевић 
за допринос у области здравства и друштвеног 

рада 

-Јадранка Иваштанин 
за лични допринос у организовању активности 

дјеце и младих 

-Саво Глувић 
за постигнуте резултате у области привреде 

-Душан Цицвара 
за лично ангажовање у спашавању људских 

живота 

-Асим Хаџиалагић 
за постигнуте резултате из области спорта 

-Плавка Шврака 
за примјерну мајчинску одважност и бригу за 

дјецу 
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 Од 2005. године, признања се додјељују поводом Дана општине - 24. априла. Нова одлука је усвојена 2006. године. 

  

 Одлука о установљењу јавних признања и награда општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 5/01и 3/05). 
             Признања и награде се додјељују поводом крсне славе општине Градишка – Рождество пресвете Богородице (Мала Госпојина). 

По овој одлуци, у периоду 2001-2005. година, додјељивана су сљедећа признања: 
 
 

 
 
Година 

ВРСТА ПРИЗНАЊА 
ПОВЕЉА  ЗАСЛУЖНОГ 

грађанина са ЗЛАТНИМ грбом 
општине и 

НАГРАДА ОД 2.000 КМ 

ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ 
грађанина са ЗЛАТНИМ 

грбом 

ПОВЕЉА општине са 
ЗЛАТНИМ грбом 

ПОВЕЉА општине са 
СРБРНИМ грбом 

 
 
 
 
 
 

2005. 

-Бранко Поткоњак 
за изузетан допринос у развоју здра- 

вства, залагање на пољу хуманитарних 

акција и ангажовање у ванредним при- 

ликама,  те  успјешан  дугогогодишњи 

друштвено-политички  рад 

 
 
 

 
ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ 

грађанина са ЗЛАТНИМ 

грбом 

НИЈЕ ДОДЈЕЉИВАНА 

-ОПШТА БОЛНИЦА 
за изузетан допринос у области 

здравства 

 

-КОШАРКАШКИ КЛУБ 
ИНВАЛИДА „КОЗАРА“ 
за постигнуте спортске резултате 

 -ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ 
КЛУБ „КОЗАРА“ 
за постигнуте спортске резултате 

-ЛИВНИЦА „ТЕШИЋ“ 
за постигнуте резултате у области 

привређивања 

 -ГРАДСКИ ДЈЕВОЈАЧКИ 
ХОР „ЛИРА“ 
за допринос у области културног 

стваралаштва 

-ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ 
„ЛИЈЕВЧЕ“ 
за  допринос  очувању природних 
богатстава општине и успјешно 

пословање  у 50 година постојања 

    и рада 

 -Ранко Цвјетковић 
за постигнуте резултате у области 

привреде 

-Карапетровић Данило 
за допринос у области књижевног 

стваралаштва 

 -Ранко Мандић 
за постигнуте резултате у области 

привреде 

 

 

2004. ПРИЗНАЊА  НИСУ ДОДЈЕЉИВАНА 
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Година 

В Р С Т А  П Р И З Н А Њ А 
ПОВЕЉА  ЗАСЛУЖНОГ ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ПОВЕЉА општине са ПОВЕЉА општине са 

грађанина са ЗЛАТНИМ грбом грађанина са ЗЛАТНИМ ЗЛАТНИМ грбом СРБРНИМ грбом 
општине и грбом   

НАГРАДА ОД 2.000 КМ    

 -Гојко Савановић  
-Радмила Смиљанић - 

-ГП „АРТИНГ-ИНВЕСТ“ -Милан Бурсаћ 

 за изузетан допринос у  области рефо- 

рме образовања и осавремењавању 

наставног процеса  у свим школама на 

примадона београдске опере 
 
Градишчанки, врхунском ку- 

лтурном  ствараоцу  из области 

за изузетан допринос у области 

привреде 

за допринос развоју МЗ 

 подручју општине музичке  умјетности, амбасадо-   

  ру  Градишке,  која  на најбољи   

  начин доприноси да се име овог   

  града чује у цијелом свијету 
 

  

2003. 
  

-Волфанг Петрич 
 
за изузетан допринос који је као 

Високи представник за БиХ дао 

на развијању односа који су до- 

принијели учвршћивању мира, 

бољој повезаности међу људи- 

ма, међунационалној толера- 

нцији, отварању општине према 

другим  лојкалним заједницама 

и државама и другим вриједно- 

-Бојан и Ведран Гвозден 

за испољену храброст у спашава- 

њу људских живота 

Предраг (Марка) Гускић 
 
за допринос развоју МЗ 

  стима које су отвориле перспе- 

ктиве бржег економског развоја 

општине 
 

  

  -Перо Шмитран 
за  допринос  у  области   комуна- 

лних дјелатности 
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Година 

ПОВЕЉА  ЗАСЛУЖНОГ 
грађанина са ЗЛАТНИМ грбом 

општине и 
НАГРАДА ОД 2.000 КМ 

ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ 
грађанина са ЗЛАТНИМ 

грбом 

ПОВЕЉА општине са 
ЗЛАТНИМ грбом 

ПОВЕЉА општине са 
СРБРНИМ грбом 

 

 

 

 

 

 

 

2002. 

-Раде Габрић 
за изузетне 

привреде 

 
резултате 

 
у 

 
области 

 

 

 

 

 

 
ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ 

грађанина са ЗЛАТНИМ 

грбом 

НИЈЕ ДОДЈЕЉИВАНА 

-Војислав Рапић 
за изузетан допринос у области 

привреде 

 

-„АПОТЕКАРСКА 
УСТАНОВА“ Градишка 
за изузетна остварења у области 

здравства 

 -Алагић Енвер 
за допринос развоју МЗ 

-Рајлић рођ. Вилић (Милана) 
Милка 
за  допринос  на  пољу  хуманита- 

рног рада 

 -Танасије Гаковић 
за изузетне резултате постигнуте 

у дугогодињем друштвено-поли- 

тичком и привредном раду 

-Драгољуб (Милорада) 
Савановић 
за допринос развоју МЗ 

 -Гојко Вујановић 
за изузетне резултате постигнуте 

у области културе 

-Радослав Стојановић 
за допринос у области синдика- 

лног организовања 
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Година 

ПОВЕЉА  ЗАСЛУЖНОГ 
грађанина са ЗЛАТНИМ грбом 

општине и 
НАГРАДА ОД 2.000 КМ 

ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ 
грађанина са ЗЛАТНИМ 

грбом 

ПОВЕЉА општине са 
ЗЛАТНИМ грбом 

ПОВЕЉА општине са 
СРБРНИМ грбом 

 -Малешевић (Милана) Драго  -ФК „КОЗАРА“ -Милош Хрваћанин 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001. 

за изузетан и дуготрајан рад у при- 

вреди и на јавним функцијама у опш- 

тини, посебно за подстицај  и  конкре- 
тна  остварења  у развоју бројних 
привредних капацитета који су 
обезбиједили интезивно коришћење 
ресурса и интезивно запошљавање 

 

 

ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ 

грађанина са ЗЛАТНИМ 

грбом 

НИЈЕ ДОДЈЕЉИВА 

за највише спортске домете и 

успјешну презентацију општине 

Градишка 

за допринос у развоју мјесних 

заједница, те очувању тековина 

ослободилачких   ратова  вођених 
на овим просторима 

    

    

    

  -Дане Малешевић 
за изузетне резултате у области 

образовања 

-Марко Гончин 
за допринос на пољу освајања но- 

вих технологија, техничких уна- 

пређења, новаторства и 

рационализације 

  -Михајло Ковачевић -Предраг Десанчић 
 за  допринос  на  пољу  хуманита- за допринос на пољу освајања но- 
 рних, добротворних акција и вих  технологија,  техничких уна- 
 донаторства пређења,  новаторства  и рациона- 
  лизације 

 

Одлука о установљењу јавних признања општине („Службени гласник општине Градишка” 2/01 и 3/01), по овој одлуци нису додјељивана 

признања. 
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Одлуком о установљењу јавних признања Општине („Службени гласник општине Градишка” 5/97)  
установљена су и додјељивана сљедећа признања у периоду 1997-2000. година: 

 
 

 
 
 
Година 

В Р С Т А П  Р   И З Н  А  Њ А 
П О В Е Љ Е  

ПОХВАЛА 

 

ЗАХВАЛНИЦА 
Повеља ЗАСЛУЖНОГ 

грађанина са 
ЗЛАТНИМ грбом 

Повеља ПОЧАСНОГ 
грађанина са 

ЗЛАТНИМ грбом 

ПОВЕЉА општине 
са ЗЛАТНИМ 

грбом 

ПОВЕЉА општине 
са СРБРНИМ грбом 

   -УНИС СТАНДАРД–    

 
2000. 

 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

д.д. Градишка 
за допринос у области 

привреде   

 
НИЈЕ  ДОДЈЕЉИВАНА 

 
НИЈЕ 

ДОДЈЕЉИВАНА 

 
НИЈЕ 

ДОДЈЕЉИВАНА 
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1999. 

Повеља ПОЧАСНОГ 
грађанина са 

ЗЛАТНИМ грбом 

Повеља ЗАСЛУЖНОГ 
грађанина са 

ЗЛАТНИМ грбом 

ПОВЕЉА 
ЗАСЛУЖНОГ 

грађанина  

ПОВЕЉА 
општине са 

СРБРНИМ грбом 

 
ПОХВАЛА 

 

ЗАХВАЛНИЦА 

 -Свјеталана Паунеску 
за допринос у афирми- 

рању музичке културе 

-Бошко Шукало 
за допринос у раду и 

области привреде 

-ПВЈ Градишка 
-за допринос у обла- 

сти противпожарне 

заштите 

  

 -Радојка др Тенџерић 
за   допринос из   области 

здравства 

-Здравко Шиник 
за допринос у раду и 

области привреде 

-ГРАДИШКА ТВ 
за допринос у обла- 

сти информисања 

  

 -Марија др Цвјетковић 
истакнутом раднику Удру- 

жења добровољних дарова- 

лаца   крви   за   допринос у 

области хуманитарног рада 

-Илија Гиговић 
за допринос у области 

унапређења МЗ 

   

 -Марко Каран  
за допринос у области 

привреде 

Михајло Рељић 
за допринос раду МЗ 

   

 -Мирко Зељковић 
за допринос у области 

привреде 

Боро Вујчић 
за допринос раду МЗ 

   

 Бранислав Марјановић 
-радник ОДП „Метал“ 

за изузетно залагање и 

допринос у области 

привреде 

Ђорђе Иваштанин 
за допринос раду МЗ 

   

 -Владо Угреновић 
радник „Јелшинграда“ за 

изузетно залагање и допри- 

нос у области привреде 

 

   

 -Миле Стојаковић 
за допринос у унапређењу 

рада МЗ 

   

 -Бошко Лукић 
за допринос у унапређењу 

рада МЗ 
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Година 
 

Повеља ПОЧАСНОГ 
грађанина са 

ЗЛАТНИМ грбом 

 

Повеља ЗАСЛУЖНОГ 
грађанина са 

ЗЛАТНИМ грбом 

Повеља 
ЗАСЛУЖНОГ 
грађанина са 

СРБРНИМ грбом 

 

ПОВЕЉА 
општине са 

ЗЛАТНИМ грбом 

 
ПОВЕЉА општине са СРБРНИМ 

грбом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1998. 

 -Раде Грбић 
за допринос у области 

привреде 

-Миодраг Рачић 
за изузетно залагање на 

подручју МЗ 

-116 КМТ бригада 
за допринос у 

одбрани РС 

-МЗ ОБРАДОВАЦ 
за допринос развоју локалне самоу- 

праве 

 -Милорад Цвјетковић 
за   допринос   у  области 

образовања 

 -ОДП ТРИКО 
за допринос у 

области привреде 

-МЗ ДУБРАВЕ 
за допринос развоју локалне самоу- 

праве 

 -Никола Поповић 
за изузетно залагање и до- 

принос у области привреде 

 -ОДП ЦИГЛАНА 
за допринос у 

области привреде 

ФК „ЈЕДИНСТВО“ 
за допринос у области спорта 

 -Радослав Бабић 
за допринос у области при- 

вреде 

 -МАШИНСКА 
ШКОЛА 
 за допринос у 

области школства 

 

 -Зоран Видовић 
за допринос у области 

привреде 

 -НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА 
 за допринос   у  

области културе 

 

   -КУГЛАШКИ 
КЛУБ „КОЗАРА“ 
за допринос у 

области спорта 
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1997. година 

Повеља  
ПОЧАСНОГ 
грађанина са  
ЗЛАТНИМ 

грбом 

-Епископ бањалучки 
госп. Јефрем  
за допринос ширењу 

православља 

-Лефтерис 
Атанасиадис 
градоначелник 

Кавале 

-Мајк Тејлор-
Енглеска  
за допринос у 

области 

доброчинства 

-Радован 
Макић  
за заслуге у 

области 

доброчинства 

-Драгана 
Шокчевић-
Derezbach – 
Њемачка  
за заслуге у 

области 

доброчинства 

-Љубомир 
Петровић из 
Београда  
за заслуге у области 

привредне сарадње 

Повеља  
ЗАСЛУЖНОГ 
грађанина са 
ЗЛАТНИМ 

грбом 

Војислав 
Вукашиновић 
постхумно, за заслуге у 

стварању РС 

Раде Тодоровић 
постхумно, за заслуге 

у области стварања и 

одбране РС 

Рајко Балаћ 
постхумно, за 

заслуге у области 

стварања и 

одбране РС 

Саво др 
Станишљевић 
за допринос у 

области стварања 

РС 

Гојко 
Савановић 
за допринос у 

области науке 

Стојан Тодоровић 
за допринос у 

области руковођења 

и менџмента 

Момир Чикић 
за допринос у области 

организације избора 

Урош Радивојша  
за допринос у области 

проналазаштва и 

иноваторства 

Мирко 
Муњеран 
за заслуге у 

области 

доброчинства 

Гојко Шербула 
за допринос у 

области 

информисања 

Радо 
Димитријевић 
За заслуге у 

области 

књижевности 

Емануел Хрон 
за допринос 

стварању РС 

ОДБОРНИЦИ СО: Небојша Иваштанин, Мирко Радмановић, Бранко Тутњиловић, Радоје Рацановић, Момчило Вујић, 
Остоја Стојаковић, Мирко Боројевић, Милорад Јањанин, Драгутин Средојевић, Павле Гвојић, Славко Дуњић, Милован 
Смиљанић, Жарко Сладојевић, Зоран Агић, Мићо Мајсторац, Мирко Сладојевић, Милош Ђорђић, Милош Бабић, Урош 
Шврака, Свето Француз, Владо Шобота, Карло Козминчук, Миле Гајић, Живко Глувић, Ратко Лалош, Стеван Стајчић, 
Драгољуб Галић, Љубо Суботић, Василије Борковић, Стојан Борјановић, Ненад Гускић, Младен Костић, Бранко 
Поткоњак, Борислав Цвјетковић 

Повеља  
ЗАСЛУЖНОГ 
грађанина са 
СРБРНИМ 

грбом 

Богдан Јањић из 
Швајцарске  

за допринос у области 

доброчинства 

Љиљана Вујић –
Wanger  
из Лихтенштајна 

за допринос у области 

доброчинства 

Момир Бабић 
из СР Њемачке  

за допринос у области 

доброчинства 

Лазар Липовац 
из Лихтенштајна 

за допринос у области 

доброчинства 

Остоја Гончин 
из СР Њемачке  

за допринос у 

области 

доброчинств 

Кокон Сзоке Имре 
из СР Њемачке  

за допринос у области 

доброчинства 

Мирко Шокчевић 
из Словеније  

за допринос у области 

доброчинства 

Даница Праскало 
из Канаде  

за допринос у области  

доброчинства 

Ђорђе Борковић 
из Аустралије  

за допринос у области 

доброчинства 

Драган 
Пилиповић 
за допринос 

стварању РС 

ОДБОРНИЦИ СО: Миле Вокић, Миле Поповић, Рајко Дринић, Милорад Илић, Владимир Бабић, Јово Драгојевић, Драго 
Зрнић, Владо Календар, Ивица Плавањац, Милорад Касагић, Радован Бурсаћ, Никола Галић, Владо Пејић, Радомир 
Пјанић, Перо Тулемија 
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Повеља 
општине 

са ЗЛАТНИМ 
грбом 

oпштина КАВАЛА-
Грчка  
за допринос развоју 

међунаро дног 

пријатељства и сарадње 

општина 
ЋУПРИЈА–  
СР Југославија  
за допринос развоју 

међународног 

пријатељства и 

сарадње 

1. крајишки 
корпус ВРС 
за допринос у 

области одбране 

РС 

106. бригада 
ВРС 
за допринос у 

области 

одбране РС 

Удружење 
бораца отаџби- 
нског рата 
за допринос у 

области стварања 

и одбране РС 

ОО СДС (СЗ) 
Градишка 
за допринос у 

области стварања и 

одбране РС 

Министарство 
одбране – Одсјек 
Градишка  
за допринос    у    области    

стварања  и одбране РС 

ОШ Цивилне 
заштите 
за допринос у области 

стварања и одбране 

РС 

Војно 
медицинска 
академија 
БЕОГРАД 
за допринос у 

области  здра- 

вства 

Војно  
медицински  
центар  
БАЊА ЛУКА  
за допринос у 

области здравства 

Клиничко 
болнички 
центар 
Бања Лука  
за допринос у 

области здравства 

Клинички 
центар Београд 
за допринос у 

области здравства 

Рехабилитациони 
центар „др Боривоје 
Гњатић“  
Стари Сланкамен  
за допринос у области 

здравства 

ОШ Цивилне 
заштите 
за допринос у области 

стварања и одбране 

РС 

Војно 
медицинска 
академија 
БЕОГРАД 
за допринос у 

области  здра- 

вства 

ОПШТА 
БОЛНИЦА 
Градишка  
за допринос у 

области здравства 

Хируршка 
служба Опште 
болнице  
Градишка 
за допринос у 

области здравства 

ДОМ  ЗДРАВЉА-
Градишка 
за допринос у 

области здравства 

Међународни комитет 
ЦРВЕНОГ КРСТА  
за допринос у 

хуманитарној  заштити 

становништва 

УНХЦР 
за допринос у 

хуманитарној 

заштити 

Хуманитарна 
организација 
„ЉЕКАРИ БЕЗ 
ГРАНИЦА“ 
за допринос у 

области 

хуманитарне 

заштите 

Хуманитарна 
организација 
ФАРМАЦЕУTИ 
БЕЗ ГРАНИЦА 
 за допринос у 

области 

хумани- 

тарне заштите 

ЦРВЕНИ КРСТ 
Југославије 
за допринос у 

области 

хуманитарне 

заштите  

 

СДС ЧИКАГО 
за заслуге у области 

доброчинства  

 

Хуманитарни фонд 
„КРАЈИНА” 
за заслуге у области 

доброчинства 

Одбору за групу 
грађана из 
Хамилтона-
КАНАДА 
за заслуге у области  

доброчинства 

Српско 
хуманитарно 
друштво из 
Хановера -  
ЊЕМАЧКА 
за заслуге у 

области 

доброчинства 

Српско 
хуманитарна 
организација 
„Одбор спаса“ 
АУСТРАЛИЈА 
 за заслуге у 

области  

доброчинства 

 
 

ОО ЦРВЕНОГ 
КРСТА 
Градишка  
за заслуге у 

области 

хуманитарне 

заштите 

Српско 
хуманитарно 
дру- штво 
„ДОБРОТВОР“ 
за заслуге у области  

хуманитарне 

заштите 
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КОЛО СРПСКИХ 
СЕСТАРА 
за заслуге у области 

хуманитарне заштите 

ЗАВОД за израду 
новчаница и 
кованог новса 
БЕОГРАД 
за допринос 

унапређењу 

пријатељства и 

сарадње са РС 

 „Шипад-
комерц“ 
Београд 
за допринос у 

области привреде 

Компанија  
„ЈУГОДРВО“ 
Београд 
За допринос у 

области привреде 

ДП „РАДНИК“ 
за допринос у 

области привреде 

ДП “МЕТАЛ“ 
за допринос у области 

привреде 

ДИ 
“ПОДГРАДЦИ“ 
за допринос у области 

привреде 

ПИК “ Младен 
Стојановић“ 
за допринос у 

области 

пољопривреде 

МП 
„ЛЕВИТА“ 
за допринос у 

области 

привреде 

ДП 
“СТАНДАРД“ 
за допринос у 

области привреде 

ШГ 
„ГРАДИШКА“ 
за допринос у 

области привреде 

РЈ „Телекомуникације“ 
Градишка 
за допринос у области 

развоја телекомуникација 

РЈ „Електро-
дистрибуција“ 
Градишка 
за допринос у развоју 

електропривреде 

ГИМНАЗИЈА 
Градишка 
за допринос у 

области образо- 

вања 

Хор  
ОШ  Данило 
Борковић 
за допринос у 

области музичке 

умјетности 

ДП 
„АУТОПРЕВОЗ“ 
за допринос у 

области 

саобраћаја 

КУД „КОЛОВИТ“ 
за допринос у 

области његовања 

фолклора 

ФК „КОЗАРА“ 
за допринос афирмацији 

спорта 

КК „СТАНДАРД“ 
за допринос 

афирмацији спорта 

Центар за 
подводне акти- 
вности „Свети 
Никола“  
за допринос 

афирмацији 

спорта 

РК „ТРИКО“  
за допринос 

афирмацији 

спорта 

МЗ НОВА 
ТОПОЛА 
за допринос 

развоју локалне 
самоуправе 

МЗ ГОРЊИ 
ПОДГРАДЦИ 
за допринос развоју 

локалне самоуправе 

МЗ ВРБАШКА 
за допринос развоју 

локалне самоуправе 

МЗ ДРАГЕЉИ 
за допринос развоју 

локалне самоуправе 

МЗ КОЧИЋЕВО 
за допринос 

развоју локалне 

самоуправе 

МЗ МАШИЋИ 
за допринос 

развоју локалне 

самоуправе 

МЗ ЦИМИРОТИ 
за допринос 

развоју локалне 

самоуправе 

МЗ ТУРЈАК 
за допринос развоју 

локалне самоуправе 

Повеља 
општине  

са СРБРНИМ 
грбом 

ОДП “ПЛАНТАЖЕ“ 

за допринос у области 

привреде 

ДП „ЈЕДИНСТВО“ 
за допринос у области 

грађевинарства 

ПП „Столарија РАПИЋ“  
за допринос у области привреде 

„ПРИМА ИНПЕКС“ 
за допринос у области 

трговине 

ВП „САВА“ 
за допринос у 

области 

водопривреде 

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА 
РС - ОО Градишка 
за допринос у области 

доброчинства 

Клуб „Крајина“ 
из МИНХЕНА 
за допринос у области  

доброчинства 

Хуманитарно друштво 
„Хуманитас“ АУСТРИЈА  
за допринос у области  

доброчинства 

Завичајно удружење 
„МИР“ ЉУБЉАНА 
за допринос у области 

хуманитарне заштите 

 

 


