Поштовани суграђани,
Чини ми задовољство да вам се, по први пут, у
„Градишким новинама“ обратим и пожелим срећан
Дан наше општине.
Четири године страдања и четири године успјешног отпора најмрачнијим силама 20. вијека стоје
иза 24. априла, дана остварених снова и надања, дана
слободе која је плаћена животима сваког четвртог
грађанина наше општине.
24. април није само историјски датум, то је датум
који има вишеструк значај за општину, то је дан који
симболично повезује прошлост, садашњост и будућност, дан историје, али и тежње за друштвеним и
личним напретком сваког нашег грађанина.
Материјални развој и духовно обогаћивање је
основ наших стремљења. Непосредно, пред нама су
врло крупни задаци: инфраструктурно опремање
пословних зона, представљање природних и привредних потенцијала Градишке с циљем привлачења
потенцијалних инвеститора, наставак изградње

спортске дворане, уређење најужег језгра града,
проширење система водоснабдијевања и одводње
отпадних вода и заштита водоизворишта, стална
модернизација комуникација, те унапређење комуналних дјелатности.
Упркос, изразито сложеној економско-социјалној
ситуацији на овим просторима, уложићемо максималне напоре да остваримо зацртане задатке како
би нашу општину учинили атрактивном и стваралачки стимулативном за све њене житеље и за све
људе који се одлуче да овдје живе и стварају.
Имамо визију, имамо конкретне циљеве, имамо
разумијевање и подршку Владе Републике Српске, а
увјерен сам да имамо и вашу подршку драги
суграђани зато заједно истрајмо да нашу Градишку
учинимо љепшим и бољим мјестом за живот, јер
само људи који воле Градишку, могу бити гаранција
њеног успјешног материјалног и духовног развоја.
Срећан 24. април – Дан општине
Начелник општине
Зоран Аџић
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ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРИБЛИЖИТИ ГРАЂАНИМА

ОТВОРЕНА АMБУЛАНТА
У ДУБРАВАМА

Предсједник Републике
Српске Милорад Додик,
министар здравља и
социјалне заштите Српске
Драган Богданић и
начелник општине
Градишка Зоран Аџић
отворили су зграду
амбуланте породичне
медицине у Мјесној
заједници Дубраве, чија је
изградња коштала око
250.000 КМ.

Предсједник Српске је истакао да амбуланта, изграђена средствима Владе Српске и
Општине Градишка, представља добробит за
мјештане Мјесне заједнице Дубраве у којој
живи значајан број повратника бошњачке
националности.
„Ово је начин на који можемо да се
крећемо ка будућности и да градимо важне
инфраструктурне објекте за људе који живе
било гдје у Републици Српској“, нагласио је
Додик. Предсједник Српске каже да је са
представницима ове мјесне заједнице договорио да ће његов Кабинет финансирати
планирану реконструкцију пута кроз центар
насеља и да би ускоро требало да почне
реконструкција Основне школе „Свети Сава“.
„То су значајне активности које ће промијенити амбијент и начин живљења у овој
мјесној заједници“, додао је предсједник
Републике Српске Милорад Додик.
Министар здравља и социјалне заштите РС
Драган Богданић каже да је површина
амбуланте 153 квадрата и да је њену изградњу
са 70 одсто средстава финансирала Влада
Српске, а са 30 одсто Општина Градишка.
„На овај начин смо и у овом мјесту
обезбиједили доступност примарне здравствене заштите кроз квалитетан вид пружања
услуга“, навео је министар Богданић. Он је
истакао да је Влада Српске уложила 21.000.000
КМ у изградњу и адаптацију амбуланти и
домова здравља у РС.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић
рекао је да Влада Српске и Општина Градишка
желе да примарну здравствену заштиту приближе свим грађанима на подручју општине.
Аџић је нагласио да Општина Градишка има
веома добру сарадњу са МЗ Дубраве, КУД-ом
Бехар, ФК Дубраве и осталим организацијама.
„То је добар показатељ да можемо заједно
да радимо у корист грађана који живе на овом
простору. Имамо много планова за градњу у
овом мјесту у сарадњи са мјештанима, Владом

Српске и Министарством за избјегла и расељена лица ФБиХ. Приоритет је реконструкција
основне школе. Разговарамо и са људима у
дијаспори који желе да улажу и граде производне погоне на подручју градишке
општине“, навео је Аџић.
Предсједник Мјесне заједнице Дубраве
Енвер Алагић, рeкао је да је изградња
амбуланте у Дубравама добар примјер како се
остварују услови одрживог повратка.

Лабораторијски информациони
систем

Директор Дома здравља Градишка
Тихомир Михајловић рекао је да је отварање
амбуланте у Дубравама круна рада Дома
здравља у последњих неколико година.
„У амбуланти у Дубравама од 3. априла
је у функцији Лабораторијски информациони систем са низом предности“, рекао је
Михајловић. Он је додао да је Дом здравља у
потпуности оспособљен за примарну заштиту 55.000 становника општине.

Гости

Свечаности отварања зграде амбуланте
породичне медицине у Дубравама присуствовали су и потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Сенад Братић и
министар просвјете и културе Српске Дане
Малешевић.

Успомена

Тихомир Михајловић, директор Дома
здравља, каже да су коријени модерне медицине овдје утемељени убрзо након Другог
свјетског рата. То потврђује и фотографија
коју је прво показао предсједнику Додику, а
потом поклонио амбуланти у Дубравама.
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МИЛОРАД ДОДИК, ПРЕДСЈЕДНИК РС И ВИШЕ МИНИСТАРА ПОСЈЕТИЛИ ГРАДИШКУ

ПРИЛАГОДИТИ ПОНУДУ ВЕЛИКИМ
РАЗВОЈНИМ ПРОЈЕКТИМА

Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је током недавне посјете да Градишка за Српску
представља развојну шансу у „самом додиру са ЕУ”, те да је потребно прилагодити понуду Градишке великим
развојним пројектима.
Предсједник Додик, министар финансија
Зоран Тегелтија, министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде Стево Мирјанић,
министар правде Српске Антон Касиповић и
директор ЈП „Путеви Републике Српске“
Ненад Нешић разговарали су са начелником
општине Градишка Зораном Аџићем и његовим сарадницима о могућностима инфраструктурног и привредног развоја ове
општине.
Предсједник Додик је након састанка
рекао да је републичка власт сачекала да
након локалних избора нова општинска
управа сагледа све проблеме, како би дали

Репрограм кредита
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић навео је да је постигнут договор да
се уз подршку Министарства финансија
Српске репрограмирају постојећи кредити Општине на дужи период и са мањом
каматном стопом и да се отвори нова кредитна линија за инвестирање у инфрастуктуру. Прије свега се мисли на Агроиндустријску зони у Новој Тополи, гдје би
требало да буде изграђена путна инфрастуктура, водоводна и канализациона
мрежа и тако омогуће оптимални услови
за привредна улагања.
одговоре на горућа питања за грађане и
привреду општине.
„Видјели смо у Градишци начелника
општине и локалну управу која је спремна да
се ухвати у коштац са свим проблемима и да
што прије дамо одговоре како би се Градишка
истргла из посљедица четворогодишњег
мртвила, које је узроковано експериментом
тадашњих општинских власти“, рекао је
Додик и навео да је прије 2012. године у
Градишку уложено више од 200 милиона КМ у
различите пројекте. Додик је рекао да ће у
пројекте осигурања од поплава ове године на
подручју општине Градишка бити уложено
око четири милиона КМ.
„При крају је реконструкција Основне
школе „Данило Борковић“. Тренутно тражимо рјешења за отворена питања како растеретити буџет Општине од проблема из
прошлости, а највећи проблем је аранжман у
вези са градском топланом, гдје је обавезе из
претходног периода преузела Општина“,
нагласио је Додик. Он је рекао да су одређена
рјешења на помолу, те да након тога слиједи
рјешавање питања изградње спортске
дворане.
„Видимо да поново постоји интерес

локалне управе, грађана и спортиста за
наставак изградње дворане. Посебно ме
радује што смо разговарали о развојним
аспектима, а пословне зоне Лиман и Нова
Топола имају пажљиво одабран начин како да
Градишка буде презентована инвеститорима“, навео је Додик. Предсједник Српске је
појаснио да постоји проблем око измјештања
зграде Суда у Градишци на нову локацију, јер
је првобитно са донаторима договорено да се
реконструише постојећа зграда у центру.
„Начелник Аџић је тражио урбаније
рјешење, да се за исти новац зграда суда
сруши и изгради нова на новој локацији, а на
том мјесту изгради трг. Договорили смо да
представници Општине Градишка и министар
Касиповић разговарају о томе са представницима Високог судског и тужилачког савјета и донаторима како би их привољели да
прилагоде тај пројекат, а ја ћу лично учинити
све што будем могао у контакту са амбасадорима земаља донатора“, додао је Додик.
Тема састанка, према Аџићевим ријечима,
била је и могућност расписивања јавног
конкурса за додјелу земљишта пољопривредницима, које се тренутно не обрађује или
за које нису уредно плаћене концесије, те

подјела дрвних сортимената дрвопрерађивачима на подручју општине Градишка.
Начелник Аџић је након уприличеног
састанка, рекао да је сада увјерен да општина
Градишка има подршку свих институција
Републике Српске.

Реконструкција водоторња
На састанку у Градишци разговарано је
о могућностима реконструкције водоторња
у Градишци, изградњи око 102 километра
водоводне мреже у селима у Лијевчу пољу и
завршетку канализационе мреже у зони
водоизворишта у Жеравици. Аџић каже да
је са директором „Путева Републике Српске“
Ненадом Нешићем разговарао о реконструкцији регионалног пута Чатрња-Турјак,
изградњи тротоара у Новој Тополи у дужини
од два километра и тротора у Чатрњи и
Горњим Подградцима.
„Тим саобраћајницама креће се пуно
ђака и желимо да их заштитимо и изградимо тротоаре у овој грађевинској сезони“,
рекао је Аџић.
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МИНИСТРИ АНГАЖОВАНИ НА ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИШЦИ

ВЛАДА РС У ФУНКЦИЈИ АMБИЦИОЗНИХ
ПЛАНОВА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
Министар за економске односе и
регионалну сарадњу Републике Српске
Златан Клокић боравио је у посјети Општини
Градишка гдје је са начелником Зораном
Аџићем разговарао о могућностима привредног развоја наше локалне заједнице.
Том приликом, министар Клокић је
истакао да је са начелником Аџићем, између
осталог, разговарао о пројекту инвестиционе подршке коју проводи Министарство
за економске односе и регионалну сарадњу
РС, а у који ће од ове године бити укључена
и Општина Градишка.
Клокић је рекао да је Општина Градишка
укључена у BFC пројекат сертификације јединица локалне самоуправе са позитивним
пословим окружењем, те да се у овом
министарству, у складу са споразумом Владе
Српске и Свјетске банке, проводи регулаторна реформа на локалном нивоу, која
се реализује и на подручју општине Градишка. Разговарано је и о сарадњи Општине
Градишка и локалних заједница из Ре-

публике Хрватске путем пројеката прекограничне сарадње. Усаглашено је да ово
министарство и Општину Градишка укључи
у процес обуке о прекограничној сарадњи.
Клокић је рекао да располаже са подацима о
могућностима улагања у општину Градишка, те да ће исте представити потенцијалним инвеститорима.
Начелник Зоран Аџић рекао је да Градишка, која се налази на вратима Републике
Српске и БиХ и на граници са Европском
унијом, уз подршку Владе Српске и Министарства за економске односе и регионалну
сарадњу, мора да искористи све погодности
како би привукла домаће и стране инвеститоре.

ГРАДИШКА ДОБИЛА
ПОЛИЦИЈСКУ УПРАВУ
У складу са најавом министра унутрашњих послова Републике Српске Драгана

Лукача, приликом недавне посјете Општини
Градишка и разговора са начелником општине Зораном Аџићем, Станица јавне безбједности Градишка постала је 6. априла,
Полицијска управа Градишка.
Приликом посјете Градишци министар
Лукач је истакао, да је у разговору са начелником општине Зораном Аџићем закључено
да постоји добра сарадња Општине Градишка и тадашње Станице јавне безбједности Градишка.
„Констатовали смо да је опште стање
безбједности задовољавајуће и да је смањена стопа општег криминалитета на подручју општине за 15 одсто, а број прекршаја
у саобраћају за пет одсто“, навео је министар Лукач.
Начелник Аџић је похвалио рад тадашње Станице јавне безбједности Градишка,
нагласивши да формирањем Полицијске
управе, Градишка наставља свој пут за
добијање статуса града.

РАДИТИ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

Јосип Јерковић, потпредсједник Републике Српске, током појсете градишкој општини и разговора са
начелником Зораном Аџићем, нагласио je да Хрвати у Градишци дијеле судбину свих грађана.
Разговарано је и о довођењу страних
инвеститора на подручје општине Градишка, а сагледане су и могућности провођења пројеката из области путне
инфраструктуре. Начелник Аџић је истакао да на подручју општине постоји
добра међурелигијска сарадња, што је
веома значајно за развој локалне заједнице. Он је рекао да је обавеза локалне
власти да води рачуна о равномјерном
развоју цијелог подручја општине, те да
су хрватски повратници на подручју
Градишке подржани низом пројеката.
Аџић је најавио да ће у сарадњи са
потпредсједником Јерковићем и Министарством за избјегла и расељена лица РС
наставити улагања у инфрастуктуру у
хрватским насељима.
„Градишка је међу првим општинама
у БиХ вратила имовину њиховим власни-

цима, који су одавде избјегли током рата“,
навео је градишки начелник. Договорено
је да се користе могућности преко-

граничне сарадње са Хрватском, јер је то
у интересу два народа, српског и хрватског.
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Министар индустрије,енергетике и рударства посјетио Градишку

ПОДРШКА ГРАДИШКОЈ ПРИВРЕДИ
И ПРОЈЕКТИМА

Приликом посјете Градишци, министар индустрије, енергетике и рударства Републике
Српске Петар Ђокић разговарао је о привредним темама са начелником општине
Зораном Аџићем, а потом посјетио великог извозника намјештаја, фабрику „Прима ИСГ“.

Министар Ђокић је пренио информацију да ће Влада Српске
пружити помоћ у развоју привредних зона на подручју општине
Градишка и директно помагати привреднике, посебно у области
дрвопрерађивачке индустрије. Он је рекао да ће Влада у току ове
године реализовати Стратегију запошљавања кроз поврат
доприноса за запослене раднике, те да ће кроз овај пројекат, који се
спроводи у сарадњи са Свјетском банком, бити пласирано од 20 до
25 милиона КМ.
„Препознао сам намјеру начелника Аџића да у наредном
периоду, у сарадњи са Владом Републике Српске, интензивно ради
на развоју привреде општине Градишка. Агроиндустријској зони у
Новој Тополи и Привредној зони „Лиман“ морамо дати снажан
приоритет, јер ове зоне морају бити магнет за инвеститоре, а уједно
и рјешење проблема незапослености“, рекао је министар Ђокић.
Министар Ђокић и начелник Аџић са сaрадницима и у пратњи
предсједнице Савеза синдиката РС Ранке Мишић и предсједника
Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС Владе
Павловића посјетили су фабрику тапацираног намјештаја „Прима
ИСГ“.
Након разговора са менаџментом и обиласка фабрике,
министар Ђокић је истакао да је ово извозно оријентисано
предузеће, које може очекивати подршку у области запошљавања,
али и директну подршку уколико се реализује план продаје акција
у појединим државним предузећима.
„Градишка има двадесетак предузећа у области дрвопрераде,
која запошљавају око 900 радника, а најбољи вид подршке
дрвопрерађивачима је квалитетно снадбијевање дрвним сортиментима од предузећа Шуме Републике Српске. Заједничка радна
посјета са предсједницом Савеза синдиката РС Ранком Мишић овој
фабрици показује да је Влада Српске опредијељена да брани и
штити раднике и бори се за побољшање услова рада и повећање
плата радника“, рекао је Ђокић.

Локална власт на правом путу
Начелник општине Зоран Аџић, истакао је да је на састанку са
министром Ђокићем разговарано о погодностима и предностима
општине Градишка. Он је рекао да је било ријечи о привођењу крају
инфраструктурне изградње Агроиндустријске зоне Нова Топола као

Ранка Мишић: „Фабрика „Прима ИСГ“ је примјер
доброг предузећа“
Предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић истакла је да
је посјета предузећу „Прима ИСГ“ реализована на захтјев
менаџмента и синдиката овог предузећа.
„Предузеће „Прима ИСГ“ у овој години планирало је повећање
плата радницима за 10 одсто и запошљавање још око 100 радника.
Ово предузеће је примјер како треба да сарађују синдикат и
руководство фирме“, рекла је Мишићева.
најбитније пословне могућности привредног развоја општине.
Разговарано је и о почетку изградње нове привредне зоне „Лиман“,
у близини будућег моста на ријеци Сави, која би, како каже, требала
бити од интереса не само за Градишку већ и Републику Српску.
„Било је ријечи и о ревитализацији, односно активирању
привредних субјеката чије је пословање запало у кризу, или су
престали са радом. Посебан акценат ставили смо на покретање
Месне индустрије „Левита“, која би требала бити лидер у
прерађивачкој индустрији у читавом региону. Влада Српске је
изразила спремност да подржи овај пројекат са циљем стварања
нових радних мјеста и запошљавањa“, рекао је Аџић.
Начелник општине рекао је да је предузеће „Прима ИСГ“ од
самог оснивања показало озбиљне пословне и развојне намјере, те
да у прилог овој констатацији иде и чињеница да је у њему тренутно
запослено 280 радника. Он је додао да Општина Градишка, осим
овог предузећа, има десетак дрвопрерађивачких предузећа која
готово сву производњу пласирају на инострано тржиште,
нагласивши да ће овај сектор, уз подршку Владе, сигурно имати
подршку локалне управе.
Директор предузећа „Прима ИСГ“ Горан Марчета, рекао је да
ово предузеће годишње произведе тапацирани намјештај у
вриједности од 11 милиона евра, који се извози у Хрватску,
Словенију, Аустрију, Њемачку, Швајцарску, Чешку, Словачку и
Велику Британију.
Марчета је истакао да „Прима ИСГ“, која у Градишци послује 13
година, сваке године биљежи раст производње и запошљава нове
раднике, те да у овој години планирају повећање производње за 40
одсто и запошљавање око 100 нових радника.
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ЈАЧАТИ ИНВЕСТИЦИОНУ КОНКУРЕНТНОСТ
ГРАДИШКЕ
Британски амбасадор у БиХ Едвард
Фергусон и начелник општине Градишка Зоран Аџић разговарали су у Општини Градишка
о реализацији пројекта привлачења инвестиција и побољшању пословног окружења –
LIFE, којег Општина проводи у сарадњи са
Међународном финансијском корпорацијом,
чланицом Групације Свјетске банке уз
финансијску подршку Британске амбасаде у
БиХ.
Начелник општине Зоран Аџић, рекао је да
ће кроз Пројекат LIFE локална управа бити
реформисана, да ће административне процедуре бити упроштене и приближене захтјевима грађана и привредних субјеката.
„Циљ је да се направи уштеда у регистрацији од 10 до 20 одсто и да се временски
скрати процедура за 30 одсто што ће значајно
убрзати и олакшати комуникацију грађана са
локалном управом. Након пројекта, Градишка
ће бити другачије организована административна управа са електронским регистром
административних процедура који ће бити
инсталисан на интернет страници Општине, a

у оквиру пројекта Градишка ће бити представљена на семинарима Свјетске банке што
ће додатно утицати на повећање њене
инвестиционе конкурентности“, рекао је
начелник Аџић.

ДОБРА САРАДЊА
ВЈЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Начелник општине Градишка Зоран Аџић уприличио је традиционални пријем представника вјерских заједница са подручја
општине Градишка.
Први човјек општине, истакао је да локална управа има изузетно
добру сарадњу са представницима вјерских заједница на подручју
општине, те да је Градишка примјер добре сарадње вјерских конфесија
која се одражава и на суживот свих народа у локалној заједници.
Начелник општине је рекао да су добри међунационални и
међувјерски односи веома важни за напредак и изградњу општине, те
да локална управа, уз подршку вјерских заједница, мора да покрене
привредни развој како би се побољшао животни стандард свих њених
становника.
Архијерејски намјесник градишки Мирко Милисавић, истакао је да
су сви дјеца једног Бога и да треба истински да раде на изградњи
добрих међуљудских односа те да су вјерски службеници позвани и
прозвани да својим примјером свједоче о доброј сарадњи.
Главни имам Меџлиса Исламске заједнице у Градишци Зејнил
ефендија Латифовић, рекао је да је нови начелник општине показао да
жели да настави са изградњом добре сарадње са вјерским заједницама.
„Нема потребе да доказујемо и показујемо добру међурелигијску
сарадњу, јер је ми живимо већ неколико година и сад само настављамо
да је његујемо“, нагласио је Латифовић.
Жупник католичке цркве у Градишци Марко Стојчић, рекао је да су
учесници пријема својим примјером послали поруку да је човјек на
првом мјесту, без обзира на име и презиме, националну и вјерску
припадност, као и да је то предуслов за бољу будућност.

Британски амбасадор Едвард Фергусон,
истакао је да је циљ пројекта да задржи и
привуче и локалне и стране инвеститоре који
ће допринијети развоју општине.

РАЗВИЈАТИ
ПРЕКОГРАНИЧНУ
САРАДЊУ
Генерални конзул Републике Хрватске у Бањалуци Златко Крамарић, посјетио је општину Градишка гдје је главни акценат у разговору
са начелником општине Зораном Аџићем стављен на прекограничну
сарадњу.
Начелник општине упознао је конзула Крамарића са пословним
могућностима и инвестиционим предностима наше локалне заједнице,
нагласивши да је једна од тема, за коју постоји заинтересованост и са
хрватске стране, била и пословна зона „Лиман“ која би требала бити
изграђена у близини будућег граничног прелаза. Отворена су и друга
питања могуће сарадње са хрватским градовима и жупанијама у
интересу јачања привредне сарадње и размјене искустава. Генерални
конзул Крамарић, рекао је да промјене у локалној власти у Градишци
неће утицати на будућу добру сарадњу Градишке и Републике Хрватске.
Он је навео да му је драго да је Влада Хрватске декларисала пројекат
изградње моста код Градишке, нагласивши да ће отварањем
комуникација бити створене могућности да се хрватске компаније
прошире и на овом подручју. Крамарић је рекао да се не треба враћати
у прошлост, већ треба гледати напријед и развијати привредну
сарадњу.
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КУЋА ЗА ПОРОДИЦУ ЂОРЂИЋ
У ГОРЊИМ ПОДГРАДЦИМА
Предсједник Републике Милорад Додик
купио је кућу за вишечлану породицу Горана Ђорђића и тако испоштовао, крајем
прошле године, дато обећање. Предсједник,
приликом посјете Ђорђићима, рекао је да су
Ђорђићи сада збринути и да осим куће
имају 11 дунума обрадиве земље, јер желе
да се баве пољопривредом.
„Средства за куповину куће обезбијеђена су из Кабинета предсједника, а Ђорђићи су од сада влaсници овог имања”,
нагласио је Додик, који је заједно са начелником Зораном Аџићем уручио телевизор, пакете хране, слаткиша и таблет
уређаје за петоро малољетне дјеце Горана
Ђорђића.
Предсједник Српске је рекао да је Горан
Ђорђић запослен у Дрвној индустрији
„НОВА ДИПО” у Горњим Подградцима, али
да је потребно додатно подржати школовање његове дјеце. Начелник општине Зо-

ран Аџић рекао је да је у Буџету Општине за
2017. годину за 12 одсто повећана ставка за
социјална давања.
„Водили смо рачуна да направимо
уштеде смањењем плата функционерима у
Општини, одборничких накнада и гранта за
политичке организације, а да тај новац усмјеримо у социјалне потребе”, навео је Аџ-
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ић. Убрзо након уприличене посјете Општина Градишка купила је краву породици
Ђорђић.
Горан Ђорђић захвалио је за помоћ предсједнику Српске, али и људима који су покренули и подржали идеју за куповину куће:
начелнику општине Градишка, те Немањи
Панићу и Милану Љепојевићу.

Подршка трајним
рјешењима

Асфалтиран пут у Дубравама
Mинистар расељених особа и избјеглица ФБиХ Един Рамић,
потпредсједник Народне скупштине РС Сенад Братић и начелник
општине Градишка Зоран Аџић пресјекли су у МЗ Дубраве врпцу
асфлтног пута дужине 1.200 метара.
Укупна вриједност пројекта је 160.000 КМ. Половину средстава обезбиједило je федерално Министарство расељених особа и избјеглица, мјештани Дубрава учествовали су са 35 одсто, а
Општина Градишка са 15 одсто средстава. Начелник Аџић рекао
је да је поменути пројекат примјер добре сарадње овог министарства, мјештана Дубрава и локалне заједнице, нагласивши
да су у прошлости реализовани слични пројекти и да се нада да
ће их у будућности бити још више. Он је истакао да ће као
начелник општине водити рачуна о равномјерном развоју
комплетног подручја општине Градишка и да ће један од
приоритета у даљем раду бити подстицање отварања нових
радних мјеста, како би млади људи остали на овим просторима.
Министар Рамић је рекао да је ово министарство у 2016. години,
кроз различите пројекте на подручју општине Градишка,
уложило 150.000 КМ. Потпредсједник Народне Скупштине РС
Сенад Братић сматра да је овај пројекат најбољи примјер
сарадње локалне и републичке власти. Предсједник МЗ Дубраве
Енвер Алагић, истакао је да новоизграђени пут много значи
мјештанима ове, али и околних мјесних заједница.
Општина Градишка укључена је у пројекат UNDP-a „Јачање
улоге мјесних заједница у БиХ“. Кроз имплементацију овог
пројекта Мјесна заједница Дубраве планира обновити Дом
културе.

У оквиру пројекта „Подршка трајним рјешењима ревидиране
стратегије за провођење Анекса VII Дејтонског мировног
споразума“, финансираног средствима Европске комисије и
UNHCR-а, представници аустријске невладине организације
„Hilsverk“ и Општине Градишка уручили су кључеве за три
изграђенe или реконструисане куће.
Замјеник начелника општине Градишка Огњен Жмирић,
истакао је да је чином примопредаје кључева кућа за три
корисника са подручја наше општине завршен овај пројекат.
Жмирић је захвалио имплементаторима и донаторима пројекта,
а корисницима пожелио срећан и угодан боравак у новом
животном простору.
Он је додао да је Општина Градишка опредијељена за даљње
учешће у овом или сличним пројектима. У оквиру овог пројекта
укупно је изграђено или обновљено 16 стамбених јединица са
комплетном инфраструктуром, а обезбијеђени су и грантови
економске подршке.
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ПОБОЉШАТИ ГРАДИШКО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

ПРОЈЕКТОМ „LIFE“ ДО ИНВЕСТИЦИЈА
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић и представник Међународне финансијске корпорације (IFC), чланице Групације Свјетске банке Тарик Шаховић потписали су уговор о приступању Општине
Градишка пројекту привлачења инвестиција и побољшању пословног окружења
на локалном нивоу – „LIFE“, који спроводи
Групација Свјетске банке у партнерству са
Британском Амбасадом у БиХ.
Први човјек општине, изразио је задовољство што је Општина Градишка потписивањем уговора са овом Међународном финансијском корпорацијом добила реномираног партнера с којим ће
заједно радити на привлачењу инвестиција и побољшању пословног окружења.
„Кроз пројекат „LIFE“ ће бити поједностављене административне процедуре
издавања дозвола, сагласности и одобрења јер се у пракси показало да управо
начин прибављања предметне документације највише одбија инвеститоре“, рекао је Аџић.
Он је појаснио да ће у циљу повећања
транспарентности имплементације административних процедура на званичној интернет презентацији Општине бити
креиран електронски интернет регистар
у коме ће бити појашњено шта је од доку-

мената потребно неком привреднику и
инвеститору како би што брже и лакшедобио дозволе потребне за његово пословање. „Поред поменутих реформских
активности, највећи значај пројекта „LIFE“
огледа се у чињеници да ће Свјетска банкана свим својим форумима презентовати
потенцијале инвестирања на подручју
наше локалне заједнице“, рекао је начелник општине.
Представник Међународне финансијске корпорације Тарик Шаховић,
рекао је да уговор подразумијева да ће у
наредних годину дана Групација Свјетске

банке и Британска Амбасада у БиХ заједно
са Општином Градишка радити на стварању бољег окружења за привлачење инвеститора.
„Циљ је да у наредних годину дана инвеститори брже и лакше дођу до потребнихдозвола, сагласности и увјерења чије
је издавање у надлежности Општине. Они
би требало да на једном мјесту нађу потребне информације, а Општина да понуди конкретне приједлоге инвеститорима, као на примјер које су то позитивне
локације за одређене инвестиције", каже
Шаховић.

ОПШТИНА ГРАДИШКА ПРИСТУПИЛА РЕАЛИЗАЦИЈИ MEG ПРОЈЕКТА

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАВНИХ
УСЛУГА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Начелник општине Градишка Зоран Аџић и представници седамнаест изабраних општина и градова из БиХ
потписали су, 31. јануара, у Сарајеву Писмо намјере о учешћу у реализацији „Пројекта општинског
еколошког и економског управљања“ –MEG.

MEG пројекат, имплементира Развојни програм Уједињених нација UNDP у
партнерству са јединицама локалне самоуправе, те релевантним државним и
ентитетским институцијама, а финансира
Влада Швицарске.

Први човјек општине, истакао је да ће
током прве фазе MEG пројекта, вриједне
21 милион КМ, изабраним општинама и
градовима бити пружена подршка у
унапређењу квaлитета и доступности јавних услуга и комуналне инфраструктуре,

те да ће посебна пажња бити посвећена
социјално најугроженијим категоријама
становништва.
Начелник општине, информисао је да
се MEG пројекат реализује као дванаестогодишња иницијатива, која ће бити
имплементирана у три фазе, а прва фаза
обухвата период 2016 – 2020. године.
Циљ MEG пројекта је пружање подршке локалној самоуправи кроз унапређење пружања услуга у три компоненте.
Прва компонента обухвата добре процесе управљања у јединицама локалне
самоуправе, друга се односи на пружање
квалитетних јавних услуга у сектору
привреде и природне средине, док би
имплементација треће компоненте, која
се односи на ширење могућности економског развоја, требала допринијети стварању повољног пословног окружења и
потицању привредног раста у пројектом
обухваћеним локалним заједницама.
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ОДРЖАН СЕМИНАР О ФОНДОВИМА ЕУ

ПОВУЋИ СРЕДСТВА ИЗ ЕУ ФОНДОВА

Одјељење за економски развој Општине
Градишка, у сарадњи са Министарством за
економске односе и регионалну сарадњу
Републике Српске, организовало је семинар о
теми „Фондови ЕУ” којем је присуствовало 80
службеника локалних управа и јавних установа, привредника и представника невладиних организација са подручја Градишке,
Српца, Лакташа и Козарске Дубице.
Начелник општине Зоран Аџић, истакао је
да је потребно да службеници локалних управа, привредници и представници невладиних
организација, буду обучени да аплицирају за
средстава из фондова ЕУ.
„То су значајна бесповратна средства за
развој локалне инфраструктуре и подстицаје
у привредном сектору. Учесници семинара
морају да буду обучени да конкуришу када се
отворе различити фонодови ЕУ. Морамо да
идемо корак унапријед, да имамо спремне
пројекте и да конкуришемо чим се отворе
неки од претприступних фондова и повучемо
та средства”, рекао је Аџић.
Он је навео да је Хрватска у претприступном процесу повукла само 23,4 одсто средстава из фондова ЕУ, јер није имала спремне
квалитетне пројекте.
„Ми не смијемо дозволити да будемо у тој
позицији. Морамо већ да радимо и имамо
спремне пројекте као да ће нам сутра на
располагању бити средства из појединих
линија претприступних фондова”, нагласио је
Аџић.
Шеф Одјељења за фондове и развојну
помоћ ЕУ у Министарству за економске односе

и регионалну сарадњу РС Дарко Телић, истакао је да је циљ семинара да се повећају капацитети у Српској за повлачење средстава из
фондова ЕУ.
„Обука подразумијева представљање свих
инструмената који су тренутно расположиви
Републици Српској и БиХ у вези са фондовима
ЕУ. Тренутно су, осим Инструмента претприступне помоћи /IPA 2/ и Инвестиционог оквира
за западни Балкан, на располагању по три

програма транснационалне и прекограничне
сарадње и пет програма ЕУ”, навео је Телић.
Вршилац дужности начелника Одјељења
за развој Oпштине Градишка Игор Марчета,
рекао је да ово одјељење има стручне кадрове
који имају искуства са пројектима европских
фондова, те да је Oпштина кандидовала неколико пројеката за прекограничну сарадњу који
су тренутно у фази оцијењивања и да очекује
позитиван одговор.

Прилагодити се потребама инвеститора

С циљем унапређења конкурентности, препознатљивости од стране потенцијалних
инвеститора и промоције свих својих потенцијала, Општина Градишка, проводи активности
на добијању сертификата Општине са повољним пословним окружењем према захтјевима BFC
стандарда, док се у оквиру пројекта UNDP LID ради на изради промотивног каталога и интернет
странице „Invest in Gradiška“. У току су и активности на враћању стандарда квалитета ISO
9001:2008, кога је Општина имала од 2008. године, али јој је исти 2015. године одузет. Одмах по
враћању, овог стандарда, приступиће се процесу увођења стандарда ISO 9001:2015.

ПРОЈЕКТНИМ АКТИВНОСТИМА ДО БРЖЕ И БОЉЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ШЕСТ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У оквиру имплементације UNDP-овог
пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у
Босни и Херцеговини“ замјеник начелника
Општине Градишка Огњен Жмирић уручио
је представницима шест мјесних заједница
општине Градишка информатичку опрему.
Ради се о мјесним заједницама Горњи Подградци, Чатрња, Кочићево, Козинци, Орахова и Дубраве. Замјеник начелника, Огњен
Жмирић рекао је да је циљ локалне управе
да комуникацију са мјесним заједницама
подигне на виши ниво.
„Не смије се десити, као што је било, да
изостане комуникација са представницима
мјесних заједница“, рекао је замјеник наМјесне заједнице: Горњи Подградци,
Чатрња, Кочићево, Козинци, Орахова и
Дубраве добиле су сетове који садрже рачунар, пројектор, платно, штампач и
таблет. Представници поменутих мјесних
заједница кажу да до сада нису имали информатичку опрему и да ће им она доста
помоћи у раду и омогућити писање и
аплицирање пројеката код разних
фондова и министарстава.

челника и додао да ће сет рачунарске
опреме увелико олакшати рад мјесним
заједницама.
У склопу овог пројекта, који финансирају Владе Швајцарске и Шведске, а проводи UNDP, представници мјесних заједница прошли су кроз обуку за вођење састанака, рад на рачунару и писање пројеката. Пројекат ће трајати до јула 2019.
године.
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НАЈВЕЋА ПОДРШКА – МОГУЋНОСТ ОТВАРАЊА ОТКУПНИХ ЦЕНТАРА

Подршка развоју пољопривреде
и предузетништва
Одборници Скупштине општине Градишка на четвртој редовној сједници усвојили су Програме подршке
развоју пољопривреде и предузетништва за 2017. годину.
Буџетом општине Градишка за 2017. годину предвиђенo je 200.000 КМ за Програм
подршке развоју пољопривреде и депозите
пољопривредних кредита те осталих инвестиција за развој руралних подручја општине.
Највећи износ од планираних средстава 50.000
КМ биће пласиран за депозите пољопривредних кредита. За подршку инвестицијама у
области говедарства, свињарства, узгоја рибе,
воћарства и повртарства укупно су предвиђене 54.000 КМ. Преостала средства предвиђена су за организовање пољопривредних
манифестација, стручне едукације, накнаду
штета на усјевима због елементарних непогода, за једнократне помоћи, као и за рад пољопривредних удружења.
За Програм подршке развоју предузетништва предвиђено је 250.000 КМ, а циљ је
смањење незапослености на подручју општине Градишка и обезбјеђивање новчаних
средстава за покретање дјелатности и набавку
опреме, али и подршку повећању обима и
квалитета производње.

„Буџетска средства за пољопривреду повећана су у односу на прошлу годину, али највише
ћемо помоћи и подстаћи домаћу пољопривреду уколико посредством пројеката као што је
Агроиндустријска зона омогућимо откуп, прераду и пласман пољопривредних производа.
Тако ћемо подстаћи читав ланац од њиве до тржишта, омогућити нова радна мјеста и останак
младих људи на селу“, каже начелник општине Зоран Аџић.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДНИЦИМА, ОСНОВ РАЗВОЈА
С циљем успостављања двосмјерне комуникације и што
ближе сарадње, наченик општине Зоран Аџић са сарадницима, одржао је први иницијални састанак са градишким
привредницима.
Аџић је истакао да локална управа мора да буде на услузи
привредницима, који су основа и костур развоја читавог простора
општине Градишка.
„Желимо да привредницима будемо на услузи, да им помогнемо у
реализацији њихових програма и планова развоја, да стварамо
предуслове за привредни развој, те да уведемо одређене олакшице“,

Први иницијални
састанак са градишким
привредницима

Привредни савјет
За предсједника Привредног савјета, чији је основни циљ јачање
јавно-приватног дијалога, изабран је начелник општине Зоран Аџић,
за потпредсједника Крешимир Бодрожић, а за секретара Данило
Шобот. Привредни савјет чине представници Општине, других јавних
служби, које дјелују на локалном нивоу, те представници приватног
сектора и цивилног друштва.

рекао је Аџић. Први човјек општине, истакао је да је заједнички циљ
локалне управе и свих градишких привредних субјеката повећање
броја запослених и економски развој, те да се обостраном сарадњом
локалне управе и привредника може учинити пуно тога, јер сама
позиција општине Градишка, као првог сусједа Европске уније и улаза
у Републику Српску, ствара доста простора за привредни развој.

Подјела регресираног дизел горива за 839 газдинстава
На подручју општине Градишка у току је
подјела 629.000 литара регресираног дизел
горива, које је за 839 регистрованих пољопривредних газдинстава одобрило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.
Газдинства која испуњавају услове за
подстицај имају право преузети 100 литара
регресираног горива по хектару обрадиве
површине.
Регресирано дизел гориво јефтиније је

за 60 фенинга по литру од тржишне цијене,
а пољопривредници га могу преузети на
бензинским пумпама у Градишци, Брестовчини, Новој Тополи и Горњим Подградцима.
На подручју општине регистровано је
укупно 2413 породичних пољопривредних
газдинстава, од којих 191 газдинство не
може добити регресирано дизел гориво
због неизмирених обавеза према Дирекцији
за робне резерве РС. Регресирану нафту не

могу добити ни власници 1383 газдинстава,
који до 15. априла у АПИФ-у нису пријавили
површине за прољећну сјетву.
Овог прољећа на подручју општине
Градишка планирана је сјетва на 18.980
хектара.
Кукурузом ће бити засијано 12.000 хектара, 1.000 хектара зоби, 4380 хектара крмним биљем и 1.000 поврћем.
Регресирано дизел гориво ће се моћи
куповати до 30.11.2017.године.
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„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ ГРАДИШКА СМАЊУЈЕ ГУБИТКЕ

НАСТАВАК МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА

Руководилац РЈ Електродистрибуција
Градишка Зоран Кузмановић

Контрола мјерних мјеста

Динамична изградња и реконструкција
електроенергетских објеката започета у
вријеме Зорана Аџића, настављена је пуном
динамиком и под новим руководством.
У интервјуу за „Градишке новине“ нови
руководилац Радне јединице „Електродистрибуција“ Градишка Зоран Кузмановић,
истиче да мјеста задовољству има оствареним резултатима те наглашава да простора за напредак мора бити, свјестан
потребе за сталним унапређењем и доградњом електроенергетске инфраструктуре.
У осврту на 2016.годину наш саговорник
каже.
Електродистрибуција Градишка је трећа
у Електрокрајини (иза Бањалуке и Приједора) по испорученој електричној
енергији. Снабдијевамо око 60.000 становника који живе на подручју општине Градишка на 770 квадратних километара.
Имамо 23.133 потрошача од тога 21.025 у
категорији домаћинстава, а у категорији
осталих 2.108. Током прошле године
настављен је динамичан развој, јер је
извршена потпуна реконструкција 30 трафо
подручја гдје је уграђено око 38.000 метара
кабловског снопа и близу 500 бетонских
стубова. Такође је замјењено преко 100
дрвених далеководних стубова - бетонским
те реконструисано око 10.000 метара
далековода.
У каквом је стању електроенергетска
мрежа на подручју Градишке и колико
се ради на модернизацији мреже?
Електрификација на нашој општини
урађена је прије 50 и више година. Један дио
те мреже је у дотрајалом стању. Интезивно
радимо на побољшању мреже тако да је у
току прошле године замјењено дрвених
бандера на ниско-напонској мрежи око
1.100 и 530 бетонских. Затим смо изградили
и пустили у погон шест нових трафо станица. Ако наставимо овим темпом план је да
за неколико година у потпуности реновирамо мрежу.
Какав је план рада у 2017. години, које
активности и које инвестиције су
предвиђене. Шта су приоритети?
У току ове године планиран је завршетак
посла који обухвата реконструкцију 30-так
трафо подручја и изградњу пет нових трафо
станица у укупној вриједности од 700.000
КМ. Оно што би посебно истакао јесте
званични почетак убрзане модернизације
Електрокрајине у вриједности од 15 милиона еура из кредитног програма ЕБРД-а. Ми
ћемо из тих средстава у наредне три године
користити 7.500.000 КМ. Планиран је
наставак уградње додатних 7.000 бројила и
уз постојећих 3.241 имали би више од пола
потрошача у систему на даљинско очитање,
од којих би већина имала могућност да-

љинског искључења и укључења на мрежу.
Поред измјештања бројила, кроз ова
средства реконструисаћемо ниско напонску
мрежу на 103 трафо подручја и око 200
километара далеководне мреже.
У овој години очекује се пуштање у
погон нове ТС 110/20 КВ Градишка 2 у
Лужанима, чиме ће бити побољшано снабдијевање елекртичном енергијом.
Да ли су сви потрошачи потписали
уговоре о снабдијевању електричном
енергијом?
Уговоре није закључило 1.800 купаца из
категорије домаћинстава и 5 купаца из
категорије остале потрошње. Склапање
уговора о снабдијевању електричном енергијом је законска обавеза грађана као
купаца са Електрокрајином, а у случају
непотписивања уговора дистрибутер има
право да обустави испоруку електричне
енергије односно да искључи потрошача са
електродистрибутивне мреже.
Колики су губитци, каква је наплата и
на који начин потрошачи могу
измирити своја дуговања?
Из године у годину преузимамо све
више електричне енергије. У прошлој
години имали смо губитке 14,63 и они су
мањи за 2,60 посто него три године раније.
У прошлој години извршили смо око 1500
контрола мјерних мјеста и открили 17
случајева крађе електричне енергије. Наплата нам је била 102,32 посто а током 2016
године наплатили смо 20.864,686 КМ, и
смањили дуговања из ранијег периода.
Своја дуговања потрошачи могу измирити
кроз закључивање Уговора о репрограму,
као и Споразума о измирењу дуга у
категорији домаћинстава за дуговања већа
од 500 КМ као и у осталој потрошњи за
износ већи од 2.000 КМ. Постоји и Уговор о
нагодби, Медијација чија дуговања су већа
од 1.000 КМ. До сада је закључено 120
оваквих уговора у категорији домаћинстава
и 12 у осталој потрошњи.
Која је цијена електричне енергије за
домаћинства и у ком временском
периоду је јефтинија?
Ко посједује двотарифно бројило, мањи
дневни тарифни став (јефтинија струја)
примјењује се радним даном од 22 до 6
часова ујутро током седмице. За дане
викенда јефтинија струја почиње у петка у
22 часа и завршава у понедјељка у 06
часова. Од 1.априла до 1.октобра (шест мјесеци) електрична енергија има нижу цијену.
За домаћинства цијена киловата je 0,1140
(виша) и 0,0570 (нижа) док је средња 0,0945
КМ, рекао је на крају Зоран Кузмановић,
руководилац РЈ „Електродистрибуција“
Градишка.
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Шумско газдинство Градишка

У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ ОСТВАРЕНА
ДОБИТ ОД 570.000 КМ

Директор Шумског газдинства
Градишка Милан Средојевић

Шумско газдинство Градишка остварило
је у 2016. години добит у пословању у износу
од 570.000 КМ, чиме је настављен континуитет позитивног пословања које траје од
2012. године, рекао је директор овог газдинства Милан Средојевић.
Средојевић је навео да Шумско газдинство Градишка покрива 40.000 хектара
шумско-привредног подручја општина
Градишка, Србац и Прњавор, са више од 11
милиона метара кубних дрвне масе.
Само на подручју општине Градишка ово
шумско газдинство покрива површину од
15.000 хектара са дрвном залихом од
4.600.000 метара кубних. Годишње се

посијече више од 205.000 метара кубних
бруто или 150.000 метара кубних нето масе
дрвних сортимената, од чека се на подручју
Градишке посијече 86.000 бруто или 64.000
метара кубних нето масе.
Средојевић је истакао да је шумски
прираст на подрују Градишке око 117.000
метара кубних, што говори да сваке године
Шумско газдинство на подручју ове локалне
заједнице посијече мање дрвних сортимената
у односу на прираст.
„Од 64.000 кубика усјечене дрвне нето
масе у прошлој години на подрују Градишке
43 одсто односи се на дрвне трупце а 57 на
огревно дрво, а укупно 40.000 кубика пла-

сирано је дрвопрерађивачима и домаћинствима на подручју општине Градишка“,
рекао је Средојевић.
Он је навео да приход од продаје дрвних
сортимената усјечених на подручју Градишке
износи 5.370.000 КМ.
Средојевић је рекао да је Шумско газдинство прошле године пензионерима,
члановима Борачке организације, породицама погинулих бораца и ратним војним
инвалидима испоручило 1.900 кубика
огревног дрвета по цијени 59 КМ без превоза,
на одгођено плаћање у шест рата, што је
повољније у односу на цјеновник Шума
Републике Српске.

В.д. директора
Противградне
превентиве РС
Тихомир Дејановић

ЈП „Противградна превентива Републике Српске“

У НОВУ СЕЗОНУ ОДБРАНЕ ОД ГРАДА СА ДОВОЉНО
РАКЕТА И НОВИМ РАДАРИМА
Сезона одбране од града почела је 15.
априла, а период од краја прошлогодишње
противградне сезоне биће упамћен повеликим инвестицијама и проширењу дјелатности
„Противградне превентиве“ Републике Српске.
Велики метеоролошки радар домета 220
километара већ је инсталиран на планини
Борја, други ће бити ове године постављен на
Јахорини, а Сребреница и Станари су двије
општине које су од ове сезоне укључене у
систем активне противградне заштите.
Вршилац дужности директора ЈП „Противградна превентива РС“ Тихомир Дејановић,
каже да је вријеме од октобра прошле године,

када је завршена активна сезона, искориштено
максимално рационално.
„Сервисирали смо постојећу опрему,
набавили нове ракете и проширили се на
Сребреницу и Станаре. Посебно истичемо
моћне радаре који покривају цјелокупну БиХ,
Црну Гору и Хрватску, пола Албаније, Србије и
Словеније, те дио Мађарске. То значи да су нам
потенцијали заиста велики и очекујемо да нам
се у систем придруже и општине из Тузланског
кантона“, рекао је Дејановић.
У мега пројекат модернизације техничког
дијела противградне заштите уложено је 25
милиона КМ, а тај новац оправда се једном

успјешном акцијом при јакој олуји. У нову
сезону улази се и са ново набављеним ракетама, које су већ распоређене на 220 лансирних рампи од Уне до Дрине.
„Располажемо са 1858 ракета, од чега је 310
новонабављено, а остатак је преостао из
сезоне 2016. године. Тренутно имамо 8,5 ракета по једној противградној станици, што је
задовољавајуће за предстојеће задатке у првој половини предстојеће сезоне. Ускоро ћемо
набавити још 600 ракета, па ћемо имати оптималних 11 ракета по станици“, каже Дејановић.
Сезона одбране од града на снази је до 15.
октобра.
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Градишка 1911. године

DA SE NE ZABORAVI
Снимак направљен 1956. године
у околини старе аутобуске станице

Половином 70-их година делегација МЗ Текија сплавом је
путовала у посјету београдској МЗ Савски венац

Радна акција 1983. године у Бистрици на изградњи споменика погинулим борцима и жртвама усташког терора
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БИЛА ЈЕ НАЈСТАРИЈА ИЗВОЂАЧИЦА
ИЗВОРНЕ МУЗИКЕ СА 32 ОДЛИКОВАЊА

Ослободитељка Београда, бивша
медицинска сестра, хуманитарка и
извођач изворних пјесама...Чланица
изворне групе „Сноп“ из Нове Тополе
Јованка Богојев пјевајући пола вијека на
позорницама неколико држава заправо
проносила је глас о јединственој особи
која је у партизанским јединицама
учествовала у ослобођењу Београда,
добила много одликовања и награда за
ратне заслуге и хумани рад, те поратну
помоћ болесним и изнемоглим.
„Учествовала сам у формирању славне Пете крајишке бригаде. Са друговима, Козарчанима, послије борби у
Босни, стигли смо и до Београда а мој
положај био је на Авали, прегазила сам
потом Сремски фронт а онда преко
Зиданог Моста доспјела и у Загреб, гдје
сам дочекала крај Другог свјетског рата“,
говорила је Јованка која је у слободу
загазила са мајорским еполетама.
У вријеме поратне изградње Јованка
је судјеловала у бројним акцијама.
Градила је пругу Шамац-Сарајево,
учествовала и на акцији у Врању. Оба

пута добила је ударничке значке.
„Имам тачно 32 одликовања, а
похвале, дипломе и друга признања
нисам ни бројала. Најдражи ми је „Орден
за храброст“ јер себе сматрам храбром
женом у борби за човјека, за његова
права и за живот. То ме одржава у
кондицији и са поносом носим многе
године живота. Не предајем се још него
газим даље док јуначко срце куца у
мени“, храбрила је Јованка саму себе,
само неколико мјесеци прије смрти.

Посхумно – захвалница за очување
обичаја и његовање културе
Скупштина општине Градишка, ове године, посхумно је Јованки Богојев
додијелила захвалницу за изузетан допринос у очувању обичаја и његовању
културе нашег краја. Јованка је рођена 1926. године у Петровом селу. Као
дјевојчица одлази у партизане на Козару гдје постаје борац и болничарка. Из рата
излази са чином мајора. Оснивач је етно групе „Сноп“ и до посљедњег момента
била је жена пуна воље и живота. Умрла је на своме кућишту 08.11.2016. године.

На отварању дома културе „Лепа Радић“ у Горњим
Подградцима – народни збор 1978. године

Јованка Богојев
фото Зоран Пилиповић

Потомци су је, хвалила се, непрестано посјећивали и помагали да би јој
ублажили празнину након смрти њеног
супруга и животног сапутника Перице.
Са усхићењем причала је о изворној
групи „Сноп“.
„Пјевам 50 година. Знамо преко
стотину изворних пјесама. Моје другарице и ја обучемо бошче и народну
ношњу па запјевамо, „Лијевче поље и
твоје равнине, не могу те гледат од
милине, кад љевчанско жито заталаса,
чућеш пјесме дјевојачког гласа...“
Пјевале смо широм Србије, о Босни
да и не говоримо. Пјесмом се враћамо у
младост, од заборава отимамо наше
обичаје, традицију и културно богатсво.
Пјевамо гдје год нас позову, ми славимо
све, не гледамо на вјеру и нацију“,
говорила је Јованка Богојев за коју ни
један дан није био суморан и досадан.

Овако су жене и омладина у градишким селима дочекивали госте на народним зборовима
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У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ГРАДИШКА ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

''СВЕТИ САВА-ПРИНЦ И ПРОСВЕТИТЕЉ''
Поводом обиљежавања
празника посвећеног првом
српском архиепископу,
просвjетитељу и светитељу
Светом Сави, 27. јануара у
Културном центру одржана
је Свечана академија „Свети
Сава-принц и просветитељ“.

Предсједник Скупштине општине Градишка Миленко Павловић истакао је да Светосавска
академија
подсјећа
на
стваралаштво Светог Саве, који је вјечито
надахнућe српском народу. Павловић је
честитао школску славу ученицима и
просвјетним радницима и пожелио им
успјех, нагласивши да Општина Градишка
традиционално подржава Светосавску академију и да ће тако бити и убудуће.
Професор Радана Вила Станишљевић
нагласила је да се повремено сјетимо Саве
монаха и повремено идемо његовом стазом: „Штета што не идемо његовим путем,
јер би тада наши животи и судбине били

сасвим другачији. Он је све створио, утемељио, оспособио и усправио српски народ“,
нагласила је Вила Станишљевић. У програму
су учествовали ученици основних и средњих школа, дјеца из вртића „Лепа Радић”,

глумци „Град позоришта”, Градски дјевојачки хор „Лира”, плесни клуб „Ритам” и
бројни солисти. Покровитељ Светосавске
академије био је Начелник општине, а
организатор Културни центар Градишка.

ПОВОДОМ ПРАЗНИКА СВЕТОГ САВЕ, ШКОЛСКЕ СЛАВЕ

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРИЈЕМ КОД НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Начелник општине Градишка
Зоран Аџић организовао је 27.
јануара пријем за директоре
образовно-васпитних установа
са подручја наше општине, као
и за најбоље ученике.

Аџић је изразио задовољство што је
протекла школска година обиљежена
бројним ученичким постигнућима и што су
ученици исказали опредјељење да након
школовања раде и живе на овим
просторима. Он је истакао да су први пут у
буџету Општине, уз поклон књиге и

признања, предвиђене и новчане награде.
Награда за ученике генерације основних
школа је 300 КМ, а средњих школа 500 КМ.
За потребе субвенционисања превоза
средњошколаца из руралних подручја биће
издвојено 180.000 КМ. Начелник општине је
рекао да ће за материјалне трошкове три

градишке средње школе бити издвојено
550.000 КМ и да је потребно да се у
Техничкој школи опреме кабинети за нова
занимања CNC техничара и техничара
информационих технологија, која су
тражена на простору РС, БиХ и шире. У
Средњој стручној и техничкој школи
предвиђена је замјена паркета у фискултурној сали коју, због недостатка дворане, користе сви клубови у Градишци. За
потребе функционисања ЈУ „Лепа Радић“ из
буџета ће бити издвојено око 1,3 милиона
КМ.

ОБРАЗОВАЊЕ ОСНОВНА ПОЛУГА ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
Начелник општине Зоран Аџић потписао је
уговоре са студентима са подручја Градишке, који
су остварили право на стипендију за академску
2016/17. годину.
Начелник је истакао да ће локална заједница у овој години
стипендирати 178 студента и да је за ове намјене у буџету
планирано 250.000 КМ, што је повећање за 10 одсто у односу на
претходну годину.
Уговоре за академску 2016/17. годину потписао је 191 студент

са подручја наше општине, али због остваривања права на стипендије Фонда „Др Милан Јелић“ и Министарства просвјете и
културе РС, овај број је смањен тако да ће се, према Аџићевим
ријечима, дио предвиђених новчаних средстава усмјерити на
једнократне новчане помоћи студентима који нису остварили право
ни на једну стипендију.
Начелник је истакао да је обавеза локалне управе да створи што
боље услове да студенти након факултета стечена знања примјене
на подручју Градишке и да се локална власт мора трудити да задржи
младе на овим просторима, јер је то једина шанса нашег развоја и
напретка.
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У ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ ЗНАЧАЈНА ИЗЛОЖБА

„25 ГОДИНА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС“

Изложбу архивских докумената „25 година Народне скупштине Републике
Српске (1991 – 2016)“ отворио је предсједник Народне Скупштине РС Недељко
Чубриловић у присуству министра просвјете и културе РС Дане Малешевића, начелника општине Градишка Зорана
Аџића, представника културних и образовних установа и бројних грађана.
Предсједник Народне скупштине РС
Недељко Чубриловић рекао је да је улога
Народне скупштине одлучујућа у развоју
парламентаризма и да су њене одлуке позитивно утицале на рад и дјеловање грађана. Чубриловић је изразио наду да ће
актуелни и будући посланици наставити

пут претходника и да ће доносити одлуке
у интересу народа Републике Српске.
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић изразио је задовољство што је у Градишци отворена изложба 25 година рада
највишег представничког тијела и носиоца уставотворне и законодавне власти
Српске.
Аџић је рекао да је то прилика да се
кроз најзначајније документе, фотографије и новинске чланке присјетимо
времена од оснивања Народне скупштине
РС, од првог до деветог сазива, изабраног
у октобру 2014. године, у чијем је раду
донедавно учествовао представљајући
интересе грађана наше општине. Начел-

ник је истакао да вриједна архивска грађа
треба да подсјети на све што је Република
Српска пролазила у своме развијању.
Изложба говори колико су предсједницима
и премијерима Српске биле битне кључне
одлуке Народне скупштине у борби за
развој, очување статуса и боље позиционирање у преговорима са међународним
фактором, нагласио је Аџић.
Прије изложбе одржан је састанак
предсједника Народне скупштине РС, начелника општине и руководства Скупштине општине Градишка, а након изложбе
посјетили су Народну библиотеку, гдје је
представљена стална поставка легата
породице Чубриловић.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГРАДИШКА

ПРОЉЕЋНЕ АКТИВНОСТИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Народна библиотека Градишка је једна од градишких установа
културе која својим активностима обогаћује културни живот наше
заједнице и успијева да иде у корак са најсавременијим
библиотекама Републике Српске. Ову годину градишка библиотека
је започела промоцијом дигиталне библиотеке тако што је чланове
који су обновили годишњу чланарину нагрaдила са ЦД-овима на
којима је дигитализована стара и ријетка књига, док су за најмлађе
чланове обезбијеђени ЦД-ови са причама за дјецу. У јануару је
одржана и традиционална Светосавска приредба у којој су, уз
пригодне рецитације, учествовали ученици ОШ „Козарска дјеца“ у
традиционалним народним ношњама.
„Библиотека је такође препознатљива по обиљежавању
свјетских дана који су везани за књижевност, а поводом Дана
матерњег језика корисницима библиотечких услуга су дијељене
брошуре о матерњем језику. Том приликом библиотеци Техничке
школе поклонили смо већи број књига“, истакла је в.д. директор
Народне библиотеке Градишка Сњежана Миљковић. Циљ свих
наведених манифестација је да се библиотека што више приближи
грађанима, а нарочито млађој популацији која се, због савремених
технологија, теже одлучује за књигу као извор знања и информација. Тако је поводом 08. марта женама и дјевојчицама омогућено бесплатно учлањење чиме је број чланова повећан за преко
стотину. Треба истаћи да једну од активности библиотеке чине и
посјете ученика основних и средњих школа које се спроводе сваког
мјесеца у години, осим у дане љетног распуста. Ученицима се том
приликом представља рад библиотеке, сврха њеног постојања,
књижни фонд и остали библиотечки ресурси који би им могли бити
корисни.
„Број чланова библиотеке је стандардан, око хиљаду чланова

годишње. У априлу мјесецу корисницима ће опет бити омогућено
бесплатно учлањење на начин да корисник заузврат поклони једну
књигу. Тиме би се обогатио књижни фонд који тренутно броји око
70.000 библиотечких јединица“, изјавила је Миљковићева и додала
да се нови наслови савремене књижевности за одрасле и дјецу
набављају у континуитету и у складу са планом набавке.
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ЈУ ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ГРАДИШКА

ГРАДСКА ВИЈЕЋНИЦА
КУЛТУРНО БЛАГО
ОПШТИНЕ
Комисија за очување националних
споменика БиХ 2014. године прогласила је
Вијећницу и стари хотел (Kaiser) у
Градишци Националним спомеником
Босне и Херцеговине.
Зграда градске Вијећнице у Градишци налази се у самом срцу
градског језгра, рађена је у такозваном псеудомаварском стилу под
јеврејским утицајем у периоду аустроугарске власти између 1880. и
1900. године.
Ово културно благо представља најстарију зграду на простору
општине Градишка и интерпретира прошлост завичаја у времену
аустроугарског периода, те као таква представља важан чинилац
локалног идентитета у циљу промовисања регионалне историје,
традиције, културе и других специфичности локалне заједнице.
Ипак, Вијећници се смијеше бољи дани, јер локална власт, у
сарадњи са Завичајним музејом Градишка, улаже напоре да би
обезбиједила средства из буџета Општине, али и средства страних
донатора како би се извршила унутрашња адаптација ове зграде.
Општина Градишка је од 2008. до 2010. године, уз смјернице
Републичког завода за заштиту културно историјског и природног
насљеђа РС, Вијећницу адаптирала извана и израдила пројектну
документацију унутрашњег уређења.
„На основу пројекта утврђено је да је за унутрашњу санацију
градске Вијећнице неопходно више од 750.000 КМ, које Општина
Градишка тренутно није у могућности обезбиједити у комплетном
износу, те нам је неопходна подршка, односно суфинансирање из
других извора, како би адаптирали наведени објекат“, наглшава Бојан
Вујиновић, в.д. директора ЈУ Завичајни музеј Градишка.

Он је истакао да је ова установа у контакту са већим бројем
домаћих и иностраних партнера, који би могли помоћи обнову
Вијећнице.
„Обратили смо им се путем писма намјере или смо аплицирали на
позив. Надамо се да ћемо у току ове године кренути са унутрашњом
санацијом објекта, а да ће та реализација тећи по фазама у складу са
пристизањем средстава“, истакао је Вујиновић.
Градишка Вијећница рађена је у псеудомаварском стилу, што
објашњава присуство Давидове звијезде, али и других јеврејских
орнамената на фасади и ентеријеру. Рађена је за потребе аустроугарске администрације и прва је зграда овог типа у БиХ.

ЈУ „РАДИО ГРАДИШКА“

РАДИО ГРАДИШКА
У ФУНКЦИЈИ
ИНФОРМИСАЊА
ГРАЂАНА
Радио Градишкa је најстарији локални
медиј, чија је основна функција да благовремено и тачно информише грађане о
привредним и друштвеним догађањима,
која су важна за нашу заједницу.
У реализацији програма који се емитује
од 7 до 21 час, свакодневно је ангажовано
пет новинара, три тонска реализатора, административни радник и главни и одговорни уредник.
Информативнa емисијa „Вијести Радио
Градишке“ емитују се сваких сат времена
почев од 7 часова ујутро. Централна информативна емисија „Хроника Радио Градишке“ емитује се сваког радног дана у 15
часова и главни је преглед свих догађања на
подручју Градишке, почев од рада локалне

управе до активности градишких удружења
или културних и спортских садржаја. У емисијама: „Гост у студију“, „Трибина слушалаца“, „Општинска хроника“ и „Емисија из
културе“ од почетка године гостовало је
преко 50 гостију, међу њима је било:
начелника одјељења, директора, предсједника удружења и мјесних заједница, љекара, педагога, умјетника и спортиста. Гост
једне од емисија био је и начелник општине
Градишка Зоран Аџић.
„Основна мисија Радија и задатак редакције је да креирају вијести поштујући кодексе новинарства.Тонски реализатори су
задужени за реализацију програма и одабир
музике. Ослушкујемо захтјеве слушалаца и
трудимо се да задовољимо све музичке

укусе. У току је израда и нове програмске
шеме у којој ће се наћи дјечија и омладинска
емисија, емисија намијењена женама, као и
низ забавних емисија“, изјавила је в.д.
директор Александра Стојановић. Она је
истакла да је 2017. година у знаку нове енергије и визије о сврси локалног радија и да
су прве реакције слушалаца позитивне.
Интернет страница Радио Градишкa редовно
се ажурира новим вијестима, а отворена је и
ФБ страница. Настављена је и тридесетпетогодишња традиција реемитовања дијела информативних емисија Јавног сервиса,
која је била прекинута у претходном периоду, тако да на фреквенцији 98,8 Мхз слушаоци могу пратити и информативне емисије
Радија Републике Српске у 12, 16 и 19 часова.
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Године успјешне производње Галенфарма из Градишке

ПЛАН ОСВАЈАЊЕ ТРЖИШТА ЕУ
Предузеће „Галенфарм“ из Градишке, које производи лијекове и
галенске препарате, у протеклом периоду значајна је средства
уложило у модернизацију производне опреме и едукацију
запослених.
Ово предузеће специјализовано је за за производњу дијететских
препарата, хербалних љековитих препарата, биоцида, козметике и
козметике са посебном намјеном.
Програм Галенфарма чини 170 производа, од чега је више од 80
врста чајева и чајних мјешавина који се пакују у ринфузном
паковању, класичним филтер врећицама и филтер врећицама у
арома омотачу.
У овом предузећу посебно наглашавају да су први произвођачи
у БиХ који производе органски чај, те имплементиранију стандарде
ISO 9001:2008, EN ISO22716:2007 (GMP) и HACCP.
Директор Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“
Свјетлана Ковачевић истакла је да је апотека у производни погон,
по питању модернизације опреме, уложила много, као и у стручне
кадрове, а посебна чињеница је та што је ово предузеће први
произвођач органских чајева у БиХ.
„Производни простор смо надоградили, док о стручном надзору
над производним асортиманом брину два специјалиста
фармацеутске технологије и један специјалиста контроле лијекова“,
нагласила је Ковачевићева.
План предузећа је да уз помоћ Министарства здравља и
социјалне заштите РС, Фонда здравства и Агенције за лијекове РС
направе квалитетнију стратегију за ширење производне палете
лијекова и промовисања Галенфарма као једног од регионалних
лидера у производњи лијекова.
Галенфарм је основан прије 26 година, а у протеклих шест

Пласман

Тренутно, предузеће Галенфарм 95 одсто промета
остварује на домаћем тржишту, уз пет одсто извоза за Црну
Гору, док је тржиште Србије, Хрватске и ЕУ и даље затворено
за пласман њихових производа. Менаџмент Галенфарма
истиче да су у току преговори са потенцијалним купцима из
Европске уније, и у поступку су отклањања баријера које ће
овом произвођачу отворити врата тржишта ЕУ.

година забиљежен је раст прихода од 25 одсто, број запослених је
са 20 достигао 29 радника, а у току 2016. године произведено је
више од 1.500.000 јединичних паковања производа.

Из буџета 75.600 КМ за хранитељство у Градишци

„ОТВОРИТЕ СРЦЕ,
ПОСТАНИТЕ
ХРАНИТЕЉ“

Изражена социјална компонента
У 2017. години за подршку свим социјалним категоријама
које се финансирају из буџета Општине биће издвојено 4.032.300
КМ, што је за 12 одсто више у односу на прошлу годину. У
социјалну компоненту усмјерена су и средства остварена
умањењем плата функционерима Општине, одборничких
накнада и издатака за политичке организације. Уведен је
Програм осигурања пензионера до 65 година старости, повећан
је износ средстава за ратне војне инвалиде, а први пут су
планирана средства за помоћ дјеци са аутизмом, женама
жртвама рата РС и самохраним родитељима.
Да би што више малишана, који одрастају без родитељске бриге
и љубави, осјетило породичну топлину, Oпштина Градишка планира
да повећа број хранитељских породица.

Међутим, и поред велике жеље, незавидна материјална
ситуација многима представља препреку да постану хранитељи.
Из буџета Oпштине ове године издвојено је 75.600 КМ за
потребе хранитеља, што је готово 40.000 КМ више него прошле
године.
Вршилац дужности директора „Центра за социјални рад“
Градишка Раде Цумбо, истакао је да хранитељство није нова појава
у овој општини, те да су се и раније на овај начин збрињавала дјеца
без родитељског старања, али је неопходно промовисати овај вид
социјалне заштите како би се повећао број хранитеља.
„На подручју општине Градишка има двадесеторо дјеце без
родитељског старања, од тога дванаесторо дјеце стављено је под
старатељство код сродника, док је за осморо дјеце признато право
на збрињавање у хранитељску породицу“, рекао је Цумбо.
На нивоу бањалучке регије покренута је акција под слоганом
„Отвори срце, постани хранитељ“ са циљем повећања броја
хранитељских породица у Српској.
„Хранитељ може бити породица која има услове да се стара о
малољетнику. Ове породице ће за то добити одређену накнаду. На
подручју општине Градишка постоје потребе за више хранитељских
породица, јер је, према нашој евиденцији, шездесет и шесторо дјеце
смјештено у разне домове“, рекао је Цумбо.
У посљедњих пет година засновано је десет усвајања дјеце, од
чега су четири била потпуна, а шест непотпуних усвајања, што у
Центру за социјални рад сматрају успјешним с обзиром на захтјеван
поступак. Потпуно усвајање се, према закону, може спровести само
код дјеце до пет година без родитељског старања.
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НИКО НИКОМЕ НЕ МОЖЕ ДА ИЗБРИШЕ ДАТУМ РОЂЕЊА

ОБИЉЕЖЕН 9. ЈАНУАР, ДАН РЕПУБЛ
Служењем парастоса и полагањем вијенаца на Централно спомен-обиљежје
погинулим борцима Одбрамбено - отаџбинског рата 1991 - 1995. године у Градишци је
обиљежен 9. јануар, Дан Републике Српске.
Начелник општине Градишка Зоран
Аџић рекао је да се народ изборио за
Републику Српску и за право да слави
Дан Републике Српске, 9.јануар.
„Основна је порука да нико никоме
не може да избрише датум рођења, јер
би то значило његово непостојање.
Народ је изразио јасну жељу, свјесно је
жртвовао себе да би јачао своју државу,
државност и своју Републику Српску“,

навео је Аџић. Први човјек општине
рекао је да је најистинитија и
највјеродостојнија историја једног
народа она историја која је писана
срцем.
„Историја Републике Српске писана је
срцима бораца учесника у Одбрамбенo отаџбинском рату, писана је крвљу хероја,
који су своје животе дали за Отаџбину и
мудрошћу народних трибуна који су 9.

јануара 1992. године донијели историјску
одлуку о њеном проглашењу“, рекао је
начелник општине Зоран Аџић.
Први човјек општине истакао је да је
Дан Републике одлука народа који је на
референдуму рекао да жели, да воли и
да слави Републику Српску, да је
економски развија у интересу свих
њених становника, да сви имају једнака
права, могућности и да свој напредак и

ЗАСЛУЖНИМ ПОЈЕДИНЦИМА И УСТАНОВАМА ДОДИЈЕЉЕНЕ ПЛАКЕТЕ И ПОВЕЉЕ

ДАН БОРАЦА РС И 25 ГОДИНА БОРАЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДИШКА

Борачка организација општине
Градишка обиљежила је, 14.
фебруара, Дан бораца
Републике Српске, Дан Борачке
организације Републике
Српске и 25 година од када је
основана.
У цркви Покрова пресвете Богородице служен је парастос погинулим
борцима Одбрамбено отаџбинског рата,
након кога су положени вијенци на
Централно спомен-обиљежје, те уприличена Свечана академија у Културном
центру Градишка.
На свечаној академији, која је првенствено била посвећена обиљежавању
јубилеја Борачке организације Градишка,
додијељене су плакете и повеље заслужним појединцима и установама.
Начелник пштине Градишка Зоран
Аџић обратио се присутнима у име добитника Повеље oпштине Градишка и у

име свих награђених и изразио захвалност Борачкој организацији општине
Градишка на препознавању појединаца
и установа, који су заслужни за оснивање
и функционисање ове организације, те
пружање подршке борачкој популацији.
„Његовање традиције и обиљежавање значајних датума обавеза је цијелог
друштва како бисмо исказали захвалност
свим борцима на избореној слободи и са
дубоким поштовањем присјетили се свих
погинулих бораца, који су своје животе
уградили у темеље Републике Српске,
коју сви заједно морамо да чувамо зарад
опстанка на овим просторима“, рекао је
Аџић.

Начелник општине је истакао да је повеља, која је додијељена локалној заједници, потврда да је Општина препознала и помогла рјешавању проблема
борачке популације, те најавио да ће
тако бити и у овој години у којој је издвојила 12 одсто више средстава него
2016. године.
Предсједник Борачке организације
општине Градишка Зоран Лазић подсјетио је на велику улогу Борачке организације у пружању помоћи борачким категоријама у рату и послије рата, посебно
при доношењу законских права бораца,
ратних војних инвалида и породица погинулих бораца.

Додијељене повеље и плакете
Повеље за посебан допринос раду и афирмацији Борачке организације општине
Градишка додијељене су Општини Градишка, Архијерејском намјесништву Градишка
и ЈУ „Радио Градишка“.
Добитници Плакета су први предсједник Скупштине борачке организације, први
предсједник Предсједништва, први предсједници Одбора ратних војних инвалида и
Одбора породица погинулих бораца и први предсједник Скупштине општине
Градишка.
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ЛИКЕ СРПСКЕ
Скупштина српског народа БиХ је
9. јануара 1992. године усвојила
Декларацију о проглашењу Републике српског народа Босне и Херцеговине, која је новом Декларацијом
након доношења Устава добила име
Република Српска и симболе: химну,
заставу и грб.
просперитет остваре у оквиру Републике Српске поштујући Законе и Устав
Републике Српске.

БОРЦИ И ЖРТВЕ СЕ НЕ СМИЈУ ЗАБОРАВИТИ

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ТУРЈАКА
Служењем парастоса и полагањем вијенаца на
спомен-обиљежја погинулим борцима народно
ослободилачког рата и жртвама фашистичког терора
Другог свјетског рата и погинулим борцима
Одбрамбено отаџбинског рата у Турјаку је обиљежен
Дан мјесне заједнице и Дан ослобођења Турјака у
Другом свјетском рату и 75 година од Прве
партизанске акције на подручју Градишке.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић рекао је да на овај дан
треба да се сјетимо часне историје, херојских подвига и жртава у
свим протеклим ратовима народа овог краја.
„Наша обавеза је да се сјећамо историјских догађаја и да
доласком на спомен-мјеста одамо пошту свим жртвама, које треба
да нам буду мисао водиља за слободу на овим просторима“, рекао
је начелник општине Зоран Аџић.
У току свих претходних ратова, посебно за вријеме Другог
свјетског рата, на простору Турјака страдало је више од 1.500
цивилних жртава и бораца, од чега је 400 жртава дјеце млађе
од 14 година. На спомен-обиљежју у Турјаку уклесана су 1.224
имена страдалих цивила за вријеме фашистичког терора од
1941. до 1945. године.

Милош Станишљевић из Турјака рекао је да је поносан што је
доживио 91. годину и што је један од организатора устанка у Турјаку
и на Козари.
Он је истакао да се 16. децембра 1941. године морао дићи
устанак и да је то била друга значајна велика побједа Козаре, и то
послије акције на Мраковици 5. децембра. Он је рекао да је слобода
трајала до 14. марта 1942. године када је ударила јака офанзива.
Народ је бјежао са имања, ко није побјегао страдао је, а
непријатељ је на превару позвао мјештане да се врате, па их отјерао
у логоре.
Предсједник мјесне заједнице Турјак Ненад Мирјанић рекао је
да је 16. децембар значајан датум за ову заједницу. Они га
традиционално обиљежавају и подсјећа их на све оне који су у
Другом свјетском рату и Одбрамбено - отаџбинском рату дали
животе за слободу.

СTАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ БОРАЧКИХ КАTЕГОРИЈA
Скупштина општине Градишка усвојила је Програм борачко-инвалидске заштите за 2017. годину, према којем је за
помоћ у стамбеном збрињавању борачких
категорија предвиђено издвајање из буџета Општине у износу од 130.000 КМ.
Конкурс за додјелу средстава по основу Програма стамбеног збрињавања
стамбено незбринутих породица погунилих бораца, ратних војних инвалида и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске био је отворен од од 7.
марта до 7. априла.
Конкурсом нису била обухваћена лица

која су у претходним годинама по основу
овог Програма добила средства до одређеног лимита.
Лимит средстава која могу бити одобрена корисницима је: за изградњу или куповину стамбене јединице 6.000 КМ; за
нужну адаптацију стамбене јединице 3.000
КМ и 2.000 КМ за нужну помоћ при стамбеном збрињавању.
Општина Градишка је у периоду од
2004. до 2016. године Програмом стамбеног збрињавања стамбено незбринутих
борачких категорија обухватила 1.406 корисника и за ове намјене из буџета из-

двојила више од 2.000.000 КМ. Tакође, у
претходним годинама је на подручју Градишке, у сарадњи са Министарством рада
и борачко-инвалидске заштите Републике
Српске, изграђено 115 стамбених јединица за породице погинулих бораца и
ратне војне инвалиде од прве до четврте
категорије, односно 79 станова за породице погинулих бораца и 36 за ратне војне
инвалиде.
За изградњу наведених стамбених јединица Министарставо и Влада Српске издвојили су око 4.200.000 КМ, а Општина
Градишка око 1.200.000 КМ.
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„Прољећна акција уређења града“

ЦИЉ ВИШЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
И ПАРКОВА
У циљу подржавања „Прољећне акције уређења града“, које се одржава од 3. до 24.
aприла сваке године, Одјељење за просторно уређење и грађење и Одјељење за
комунално стамбене послове организовало је више акција на уређењу града, односно
заштити и унапређењу животне средине.
Комуналне услуге подићи
на виши ниво
„Градишка је словила за једну од
општина са најуређенијим комуналним
инфраструктурним системом, али је исти у
претходном периоду у значајном дијелу
урушен. Жеља локалне власти је да услуге
КП „Градска чистоћа“, али и других предузећа која се баве комуналном дјелатношћу, подигне на један виши ниво. Активно
радимо на проширењу просторног обухвата пружања услуга Градске чистоће, као
и оснивању новог одјељења које би требало располагати специјалним машинама
за одржавање путне инфраструктуре на
подручју општине“, каже начелник општине Зоран Аџић.
Садњом аутохтоне липе у Дјечијем
забавном парку, начелник општине Градишка Зоран Аџић озваничио је почетак
„Прољећне акције уређења града“.
Почетку акције присуствовали су представници локалне управе и јавних
предузећа и установа, ученици основних и
средњих школа, те малишани из предшколске установе “Лепа Радић”, који су
засадили цвијеће у парку.
Аџић је рекао да je мјесец април, као и
претходних година, предвиђен за акцију
прољећног уређења града, у коме је
планирано уређење зелених површина,
дрвореда и паркова.
„Обавеза локалне управе је да уреди
парк и опреми га занимљивим садржајима,
како би он био угодан за боравак дјеце и
свих становника општине“, истакао је Аџић.
Традиционална прољећна акција уређења града укључује сакупљање крупног и
ситног отпада, као и његов одвоз, постављање табли едукативног садржаја, појачано праћење саобраћајница, уклањање
дивљих депонија, обиљежавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, крпљење ударних рупа на коловозу,
постављање парковских клупа, те уређење
зелених површина.
„Циљ нам је да на простору општине
Градишка доста зелених површина
претворимо у паркове и дјечија игралишта,
да се зелене површине уреде и да ова
општина буде град зеленила“, истакао је
Аџић.
Он наводи да је жеља да се направи
план садње дрвореда и да се до краја
априла уреди шеталиште Кеј, како би се

грађанима и посјетиоцима обезбиједио
угодан боравак крај Саве.
У оквиру ове акције Комунално
предузеће „Градска чистоћа“, на одређеним локацијама у граду, поставило је
веће отворене контејнере, које грађани
могу да користе за бацање кабастог отпада.
„Завршене су акције чишћења у мјесним заједницама Горњи Подградци и
Нова Топола, а планирано је чишћење у
Мјесној заједници Орахова“, рекао је
директор предузећа “Градска чистоћа”
Градишка Жељко Билбија.
Билбија је додао да је засађено око 60
садница дрвећа, док је припремљено око
3.000 садница цвијећа које ће бити
засађене до Дана општине Градишка, 24.
априла.
Циљ акције
уређење девастираних површина
едукације грађана, превентивно, а и
репресивно дјеловање
обиљежавање 22. априла, Дана планете
земље
обиљежавање 24. априла, Дана
општине Градишка
У акцију су укључени: КП „Градска
чистоћа“, основне и средње школе
(градске и подручне), Привредно друштво
„Green Tank“ д.о.о. Градишка, Јавна
установа за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Лепа Радић“, Риболовно друштво „Амур“, волонтери, студенти, еколошке секције, као и сви други
који се баве питањем животне средине.
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Практична настава у Средњој стручној и техничкој школи

ШКОЛСКА ПАРЦЕЛА У БРЕСТОВЧИНИ
ПОЛИГОН ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА
Ученици и професори Средње стручне и техничке школе из
Градишке ових дана интензивно раде на школској парцели, коју су
недавно добили и припремили за практичну наставу. Ријеч је о
парцели површине око 7 дунума у Брестовчини, која је минулих
мјесеци ограђена, тако да се на њој несметано одвија практична
настава за ученике пољопривредне струке.
Професори Младен Марић и Ненад Суботић са групом ученика
завршних разреда поставили су пластенике за поврће, те припремили земљиште и формирали воћњак.
„Постављамо три пластеника површине око пола дунума у
којима ћемо највише производити паприку и парадајз. Формирамо
засаде крушке, јабуке, трешње, шљиве и брескве. Имаћемо пет-шест
воћних врста и око 60 сорти. Овдје имамо идеалне услове да
ученицима теоретско знање презентујемо у пракси“, каже Марић.
Међу ученицима се истиче Миле Поповић,, који знање стиче и
на породичом имању у Горњим Карајзовцима, у производњи
цвијећа и садница јужног воћа.

Са њим су и ученици Енес Фодоловић, Немања Гавриловић,, Кенан Кадић,, Петар Јањић,, Јовица Радић и Дарио Пилиповић,,
иначе ученици трећег разреда смјера пољопривредни техничар.
Око пластеника раде матуранти Мирко Видек и Невен
Миладиновић и кажу да ће по завршетку радова многи долазити да
виде њихову мајсторију.
На другој страни, у кругу школе, ученице предвођене
професорицом Маром Сабљић пресађују расаду паприке у чаше,
спремајући их за пластенике.
Маја Тошић,, Николина Смиљић,, Тања Вранковић и Ведрана
Кривошија кажу да је расада паприке у добром стању, те да ће бити
у идеалној фази у вријеме изношења у пластенике.
Школска економија у Брестовчини послужиће и за практичну
наставу цвјећарима и воћарима.
Директор Дарко Голић каже да је школа први пут од оснивања
1980. године увела школску економију, те да ће рад на огледној
парцели бити искључиво едукативног карактера.

Органска пољопривреда

АЛЕКСАНДАР БУЛОВИЋ
ПОДСТИЧЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ
Александар Буловић, велики поборник
органске производње и аутор књиге
„Пољопривреда без пестицида“, каже да је
почетак прољетне сјетве право и најбоље
вријеме за почетак органске производње.
Буловић сматра да је први корак у овом
начину производње, која је све мање
алтернативна, а све више постаје главна
преокупација пољопривредника, анализа
земљишта.
„Лабораторијском анализом се тачно
утврди шта земљишту треба, а шта не треба
додати. Сигурно је да сваком земљишту
треба квалитетан стајњак, који је одлично
ђубриво и у значајној мјери поправља
земљиште“, каже Буловић.
Према његовим ријечима веома су
важни рокови сјетве, распоред гајених
биљака у баштама и избор сортимента.
„Суштина је у томе да елиминишемо

пестициде. Пољопривреда је егзистирала
и прије појава пестицида, који су осамдесетих година прошлог вијека доживјели невиђену експанзију. Осим прекомјерне, неадекватне и неправовремене
употребе често се не поштује ни каренца.
Резултат тога су опаке болести, поготово
дјеце, изумирање пчела и друге нежељене
посљедице“, тврди Буловић.
Осим што је агроном и аутор књиге,
која претендује да уђе и у образовни систем, Буловић се бави и воћарством и то на
органским принципима. Тајне ове производње, како каже, не крије, већ их радо
дијели са свим људима.
„Постоје квалитетне старе сорте, аутохтоне сорте. Оне су отпорније и на болести
и на штеточине. Постоје и нови хибриди
настали крижањем добрих старих и нових
сорти, али постоји и оно што се зове

добитна комбинација у вртовима. Неке
биљке подносе, а неке не подносе узајамну
близину. Када се то зна и када се зна како
треба припремити природни приправак за
ђубрење или заштиту онда нема проблема
и органска производња је успјешна“, каже
Буловић.

24

Градишке новине

Н АЧЕ ЛН ИК ОП Ш ТИ НЕ- ГРАД ИШК А ДА ПО

ОДРЖАН ДРУГИ ФЕСТИВАЛ ПО

Начелник општине Градишка угостио најеминентније
српске пјеснике
За све пјеснике „Витезовог каравана“ уприличен је пријем код начелника општине
Градишка. Први човјек општине истакао је да се Фестивал поезије „Витезово пролеће“
одржава другу годину заредом у Градишци и да је жеља локале власти да то постане
традиционална културна манифестација.
Начелник је рекао да Општина Градишка има за циљ да постане регионални културни
центар и да га посебно радује чињеница да се фестивал одржава управо на Свјетски дан
поезије, 21. март. Аџић је најавио подршку фестивалу и у наредним годинама због његовог
значаја за ширење културног наслијеђа, као и усмјеравања дјеце ка вриједностима књиге,
учења и правилног развоја.

„VIVA LA MUZIKA“

Двадесет најеминентнијих пјесника из
Србије, Црне Горе и Републике Српске били
су главни актери Другог фестивала поезије
„Витезово пролеће“, који је одржан у
градишком Културном центру 20. и 21.
марта.
Први фестивалски дан „Витезовог
пролећа“ обиљежило је дружење пјесника
са градишким основцима. За више од 1500
ученика основних школа „Данило
Борковић“ и „Васа Чубриловић“ чланови
„Витезовог каравана“ приредили су забавно-поетски час у два термина у великој
сали Културног центра.
Најљепше стихове за дјецу, између
осталих, говорили су уважени српски пјесници: Недељко Попадић, Благоје Баковић,
Милица Плавшић, Раде Ђерговић, а посебно
одушевљење изазвао је Бора Ђорђевић,
који је отпјевао неколико својих великих
хитова.
На свечаном отварању „Витезовог
пролећа“, директор Културног центра Жељко Благојевић прогласио је отвореним
Конкурс за најбољи литерарни рад за
ученике основних и средњих школа са
подручја општине Градишка, који ће бити
отворен до 31.маја 2017. године.
Радове ће оцјењивати жири у саставу:
Добрица Ерић, Недељко Попадић, директор
КЦ
Жељко Благојевић и
директор
Фестивала Марко Шукало.

ВЕЛИЧАНСТВЕН КОНЦЕРТ СИМФОН

У концертној сали Културног центра у
Градишци одржан је концерт Симфонијског оркестра Бањалучке филхармоније
под називом „VIVA LA MUZIKA“. Бројни
љубитељи и поштоваоци класичне музике
били су у прилици да уживају у извођењу
капиталних дјела њемачких композитора
Феликса Менделсона и Лудвига ван
Бетовена.
Директор Бањалучке филхармоније

Иван Оташевић рекао је да је изузетно
задовољан концертом у Градишци, jeр је
концертна сала била испуњена до посљедњег мјеста.
„Бројна публика на концерту само
потврђује исправан потез Општине Градишка, која је омогућила да грађанима
Градишке приредимо један лијеп културни
догађај.
Од 2012. године ми смо у нашу

стратегију развоја унијели иницијативу
Министарства просвјете и културе РС, а то
је децентрализација умјетничке музике.
Трудимо се да поред Бањалуке свирамо и
у другим градовима Српске, који имају капацитет да нас приме, а све са циљем да
грађанима омогућимо и приближимо концерте класичне умјетничке музике“,
истакао Оташевић.
Својим изванредним наступом вече је

РЕВИЈА РУСКОГ ФИЛМА

„РУСИЈА – КОРИЈЕНИ ПРАВОСЛАВЉА“

У Културном центру Градишка одржана је
манифестација „Дани руског филма“ у оквиру
које је представљена изложба „Русија- коријени православља“.
Изложбу је отворио Други секретар Амбасаде Руске федерације у БиХ Антон Соколов,
који је истакао да је циљ манифестације
промоција руске културе у Републици Српској

и БиХ. Соколов је овом приликом нагласио да
много мостова пријатељства спаја српски и
руски народ: „Наши народи и културе су
сличне и то морамо знати чувати и његовати“,
додао је Соколов.
Што се тиче ревије руског филма, Соколов
каже је да ријеч о савременој руској кинематографији и репертоаром са више различитих жанрова за све укусе.
Предсједник подружнице Српско-руски
мост Бранко Савановић рекао је да изложбу
чини преко 100 фотографија, на којима су приказане најстарије православне иконе, крстови,
стари записи, правописи и сл.
Директор Културног центра Жељко Благојевић изразио је задовољство што је у улози
домаћина ове значајне манифестације, у

оквиру које ће грађани Градишке бити у
прилици да упознају дио руске културе.
„Ми смо са Руском амбасадом започели
разговоре о серијама разних програма и различитим понудама руске културе и надамо се
да ће нам то отворити могућност интензивније сарадње са Амбасадом и презентације
руске културе у нашем граду“, нагласио је је
Благојевић.
На ревији руског филма приказани су
филмови: „Битка за Севастопољ“, „72 метра“,„Питер ФМ“ и „Сибирски берберин“.
Организатори овогодишње манифестације су Амбасада Русије у БиХ у сарадњи са
Удружењем „Српско – руски мост“ и ЈУ
„Културни центар“ Градишка.
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С Т А Н Е РЕ ГИО Н А Л НИ К УЛ Т УР Н И Ц Е Н ТАР

ОЕЗИЈЕ „ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ“
У оквиру првог фестивалског дана,
„витезови„ пјесници посјетили су Дневни
центар удружења МНРЛ и Одјел педијатрије
Опште болнице у Градишци, гдје су се
дружили са малишанима, читали им поезију
и пјевали дјечије пјесмице.
Другог дана Фестивала, за све љубитеље
поезије и лијепе писане ријечи, уприличено
је „Вече поезије“ за одрасле.
Двадесет најеминентнијих пјесника из
Србије, Црне Горе и Републике Српске били
су главни актери Другог фестивала поезије
„Витезово пролеће“, који је одржан у
градишком Културном центру 20. и 21.
марта.
Први фестивалски дан „Витезовог пролећа“ обиљежило је дружење пјесника са
градишким основцима. За више од 1500
ученика основних школа „Данило Борковић“ и „Васа Чубриловић“ чланови „Витезовог
каравана“
приредили
су
забавно-поетски час у два термина у великој
сали Културног центра.
Најљепше стихове за дјецу, између
осталих, говорили су уважени српски пјесници: Недељко Попадић, Благоје Баковић,
Милица Плавшић, Раде Ђерговић, а посебно
одушевљење изазвао је Бора Ђорђевић,
који је отпјевао неколико својих великих
хитова.
На свечаном отварању „Витезовог
пролећа“, директор Културног центра

Жељко Благојевић прогласио је отвореним
Конкурс за најбољи литерарни рад за
ученике основних и средњих школа са
подручја општине Градишка, који ће бити
отворен до 31.маја 2017. године.
Радове ће оцјењивати жири у саставу:
Добрица Ерић, Недељко Попадић, директор
КЦ
Жељко Благојевић и
директор
Фестивала Марко Шукало.
У оквиру првог фестивалског дана,
„витезови„ пјесници посјетили су Дневни
центар удружења МНРЛ и Одјел педијатрије
Опште болнице у Градишци, гдје су се
дружили са малишанима, читали им поезију
и пјевали дјечије пјесмице.

Другог дана Фестивала, за све љубитеље
поезије и лијепе писане ријечи, уприличено
је „Вече поезије“ за одрасле.

Награде и признања
На свечаном затварању Другог фестивала поезије „Витезово пролеће“, редакција
Часописа „Витез“, предвођена главним и одговорним уредником Недељком Попадићем,
уручила је директору Културног центра Жељку Благојевићу Златну повељу за изузетан и
драгоцјен допринос уљепшавању света детета.
„Изузетна је част добити признање од најеминентнијих српских књижевника, а
посебно за уљепшавање живота дјетета“, рекао је овом приликом директор Жељко
Благојевић.
У знак захвалности пјесницима „витезовима“, који су градишкој публици приредили
овај јединствени културни догађај, директор КЦ Жељко Благојевић уручио је Златне
повеље за посебан допринос култури: Радомиру Андрићу, предсједнику Удружења
књижевника Србије, Бори Ђорђевићу, пјеснику и рок музичару и часопису за дјецу „Витез“.
Популарни Бора Чорба рекао је да му признање много значи и да је фестивал
„Витезово пролеће”, на коме је наступио и прошле године, сјајна пјесничка манифестација.

ИЈСКОГ ОРКЕСТРА БАЊАЛУЧКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ

увеличао гост концерта, италијански солиста на клавиру, Ђузепе Бруно.
Концерт је одржан под диригентском
палицом Ванесе Кременовић, која је један
од оснивача и шеф диригент Бањалучке
филхармоније, са којом је наступала у Републици Српској, БиХ, Србији, Шведској,
Италији и Грчкој.
Покровитељ концерта била је Општина Градишка.

ПРЕДСТАВЉЕН РОМАН РАДЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋА

„ПЈЕВАЈ, ЈЕФИМИЈА“
У градишком Културном центру одржана је промоција романа књижевника Раде
Димитријевића „Пјевај, Јефимија“.
„То је антиратни роман у коме је, кроз
писма Јефимије њеном оцу, приказано како
се она бори са тугом, а након сазнања ко је
убица њеног оца, и са жељом за осветом.
Јефимија је Аска која побјеђује свога Вука,
јер успијева добротом и својом неисквареном умјетничком душом побиједити
убицу свога оца и опростити му, док се
убица дубоко каје за своја злодјела“, рекао
је Димитријевић.
Димитријевић истиче да је Јефимија

симбол дјеце која су расла и гледала посљедице рата, те да свако ко би се бар мало
уживио у лик Јефимије никада више не би
помислио да узме оружје.
Поред аутора, о књизи су говорили др
Зора Малешевић и књижевник Ранко Пав-

ловић, а сав приход од продаје књиге „Пјевај, Јефимија“ аутор је дароваo Удружењу
жена жртава рата РС.
Књига „Пјевај, Јефимија“ добитник је награде Министарства просвјете и културе РС
за најбољи рукопис.
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ГРАДИШКИ ПРВОЛИГАШ НА ПУТУ ОПОРАВКА

ПАВЛОВИЋ: „ВРАТИЋЕМО УГЛЕД КОЗАРИ“
Фудбалски клуб Козара, захваљујући
Радној групи, кренуо је путем опоравка,
усмјеравајући своје капацитете на позитиван пут. То се сa трибина не види, али
потези који се вуку јасно показују да се,
првенствено у Омладинској школи, мора
кренути из почетка, јер је клуб био пред
колапсом.
Са предсједником Радне групе Миленком Павловићем – Милером разговарали смо о актуелном стању у Козари,
обавезама и плановима.
„Кад смо преузели Козару затекли смо
доста тешку ситуацију и дуг од 250.000
КМ. Након четири мјесеца дуг смо свели
на 180.000 КМ и поред бројних судских
извршних пресуда које нас коче и враћају
назад. Поред редовних активности
покушавамо да тражимо компромисна
рјешења са повјериоцима и да проширимо изворе финансирања, кроз проналажење нових спонзора. Сваки од
чланова Скупштине максимално је укључен у ове активности и даје свој пун
допринос за оздрављење клуба. Морам
истаћи и пуну начелникову ангажованост
око Козаре“, каже предсједник Радне
групе Миленко Павловић – Милер.
Међу првим потезима било је кадровско јачање Козаре.
„За директора клуба именовали смо
Синишу Ђурића, који се максимално
укључио у рад и активности, јер нам је
циљ да стабилизујемо, прије свега,
кадровска рјешења у тренерској струци и
да ударимо темеље у Омладинској школи
и то иде доста добро.“
Козара је својевремено пунила касу од
одласка младих и талентованих играча у
веће иностране клубове. Прилично се
зарадило од трансфера Огњена Оже-

Огњен Жмирић,
Миленко Павловић,
Синиша Aџић

говића, Огњена Гњатића, Горана
Закарића...
„У задње 3-4 године упропаштена је
Омладинска школа, која је била једна од
најцјењенијих у БиХ. Имали смо
генерацију која је остварила историјски
успјех, била кадетски првак БиХ и на којој
је Козара требала
градити своју
такмичарску и финансијску будућност.
Све је то упропаштено. Треба проћи пуно
времена да се вратимо на тај ниво. То је
највећи минус управа у протекле четири
године.“
О такмичарским плановима Павловић
каже:
„Настојаћемо да Козара буде шеста,
јер онда релаксирано можемо играти у
Лиги за првака. Ако у томе не успијемо
неће бити страха од испадања, али онда

имамо много скупља путовања. Упоредо
ћемо радити и на стварању костура
првог тима за сљедећу сезону.“
Миленко Павловић-Милер је до сада
са успјехом водио четири пута Козару.
Иако има пуно обавеза, навијачи га поново зову.
„Обавеза у Козари не треба нико да се
хвата ко то неволи. Заједно са мном у
Радној групи су Огњен Жмирић и Синиша
Аџић. Они то воле, амбициозни су, одговорни, пуни енергије и желе да дају свој
допринос у раду клуба. Надам се да ћемо,
по завршетку првенства, изабрати правог
предсједника. Ми не бјежимо од било
каквих обавеза. Напротив, желимо да вратимо углед Козари“, рекао је на крају
предсједник Радне групе Миленко Павловић – Милер.

Татјана Злојутро најбољи спортиста Градишке у 2016. години

Најбољи спортиста општине Градишка у 2016. години куглашица Козаре
Татјана Злојутро (23) спрема се за Свјетско првенство у њемачком Детенхајму
од 14. до 19. маја ове године. Она истиче
да би вољела да понови прошлогодишњи успјех, када је у дресу репрезентације БиХ освојила бронзану медаљу у

појединачној конкуренцији на Свјетском
првенству у Хрватској.
„Напорно тренирам више пута
седмично, јер ме је награда за најбољег
спортисту Градишке „подигла“ и са већом мотивацијом радим утакмице и
тренинге“, каже Злојутро.
Тања је прошле године стигла до
магичне бројке и личног рекорда од 603
оборена чуња у дресу Козаре, шампиона
БиХ. Истиче да је уз стручни надзор
тренера Дарка Лацковића пуно напредовала и изградила свој куглашки стил.

НАЈБОЉИ У 2016.
Кошаркашице „Козаре“ проглашене
су за најбољу спортску екипу, тим ме-

наџер Душко Иветић за најбољег тренера а капитен тима Слободанка Шкрбић
другопласирани је спортиста Градишке.
Трећепласирани је члан кајак-кану клуба
„Сава“ Милан Милисавић. Најбољи спортиста у конкурецији лица са инвалидитетом је кошаркаш у колицима Саша
Дејановић. Перспективни су: Лука Ђурић, кадет Козаре и одбојкашица Козаре
Јована Јаковљевић. Најбољи спортски
радник је Миле Ковачевић, предсједник
ФСРС. Постхумно, за животно дјело,
додијељена је награда за Велимира
Сомболца, фудбалера, освајача Олимпијског злата у Риму 1960. године. Признање је уручено и дугогодишњем
предсједнику ОФС Градишка Родољубу
Ољачи.
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ДАНИЈЕЛА РАЦА-НЕЖИЋ: „ОБРАДОВАЛА НАС ЈЕ ВИЈЕСТ О НАСТАВКУ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДВОРАНЕ“

КОШАРКАШИЦЕ
КОЗАРЕ
НА КОРАК ДО
ШАМПИОНСКЕ ТИТУЛЕ
Кошаркашице Козаре у првенству Прве
лиге Републике Српске немају праву и
озбиљну конкуренцију. Показале су то и ове
године, пошто воде резултатом 2:0 против
Игманa из Источне Илиџе у финалној серији
која се игра на три добијене утакмице. Трећа
је на распореду у недjељу (23.4) у Источној
Илиџи. У полуфиналу пред налетом кошаркашица Козаре пала је екипа из Требиња.
Тако су кошаркашице из Градишке на
корак од шампионске титуле у Републици
Српској.
Недостатак одговарајуће дворане у
Градишци и мањaк финансијских средстава
зауставио је прошле године „вјечите шампионке“ да заиграју у Премијер лиги БиХ.
„Трудимо се и ове године да испунимо
очекивања, своја и суграђана, наших навијача. Поносан сам на све у клубу, јер је свако
дао дио себе у овај резултат. Поново смо на
прагу титуле првака, али дворану,која задовољава стандарде Премијер лиге БиХ, у
Градишци немамо. То је наша највећа кочница у раду и развоју. Управа клуба разго-

ИГРАЧКИ КАДАР
Женски КК Козара тренутно броји 50
чланова. За прву екипу играју: Слободанка
Шкрбић (капитен), Ана Марија Илић, Наташа
Трнинић, Миланка Шкрбић, Николина
Тољагић, Звијездана Гагић, Анђела Иваштанин , Милана Ковачевић, Ања Новак...
вараће са челним људима Општине, тражићемо најбоље рјешење. Небих ништа да
прејудицирам“, каже тренер кошаркашица
Козаре Михајло Тривуновић.
Кошаркашице Козаре тренирaју у сали
Средње стручне и техничке школе у Градишци, а првенствене утакмице,у улози

домаћина, играју у Александровцу.
„Све нас у клубу највише је обрадовала
вијест да се настављају активности на изградњи спортске дворане у Градишци. Нама је
сан да играмо у свом граду, да се
представимо публици, привучемо неке нове
клинке и постанемо, поред фудбала, град
кошарке. Не зависи само од нас хоћемо ли
као будући шампиони РС играти у Премијер
лиги БиХ. То је наша жеља, али треба бити
реалан и видјети шта се по том питању може
учинити у наредном периоду“, каже предсједник ЖКК Козара Данијела Раца-Нежић.
Кошаркашице Козаре биле су прошле
године најбољи спортски колектив општине
Градишка.

УСПЈЕШНО ЗАВРШЕН 1. ГРАДИШКИ ПОЛУМАРАТОН

УЛИЦАМА ГРАДА ТРЧАЛО 450 ЉУДИ

450 учесника, 100 жена и 350 мушкараца, из 8 држава биланс је првог полумаратона, који је 9. априла у Градишку
донио пуно позитивне енергије о којој ће се
дуго причати. Међу учесницима је био и
један олимпијац, неколико елитних тркача
и велики број грађана, који воле атлетику,
краљицу спортова.
Атлетско-рекреативни клуб из Градишке
и бројни волонтери положили су испит, јер
су успјешно обезбиједили 21 километар
стазе у главној трци полумаратона. У женској конкуренцији побиједила је Лусија Кимани ( 1,20,27), која је била три пута учесник
Олимпиjских игара, а у мушкој Срђан Сама-

рџић (1,11,40). Обоје су чланови АК Борац из
Бањалуке.
„Ово ми је прва трка ове године.
Спремам се за Београд и Бањалуку“, рекла
је Кимани.
„Послије десет километара спустио сам
мало темпо, јер сам видио да сам далеко
одмакао осталим тркачима. Ово ми је
најбоље вријеме ове године“, казао је
побједник у мушкој конкуренцији Срђан
Самарџић.
У трци на пет километара најбољи су
били: Јована Васиљевић и Срето Крстић.
Директор полумаратона Дејан Јакељић
сијао је од среће по завршетку спортске
манифестације.
„Са нашим пријатељима из атлетског
клуба из Бањалуке успјели смо да организујемо 1. полумаратон у Градишци. Дошли су нам гости из читавог региона, јер смо
и ми у протекле три године учествовали на
38 полумаратона, гдје смо стекли велики
број пријатеља. Драго нам је да послије
Бањалуке и Новог Града и Градишка има
полумаратон. Трчање доживљава експанзију и трудићемо се да наредне године то
прерасте у традицију. Желимо да долазе
људи из свих крајева, да виде љепоте нашег
града и да анимирамо омладину да кроз

спорт стичу радне навике“, казао је Јакељић,
који је уз Александра Рацу и Данка Будића
организатор манифестације.
„Општина Градишка има више од 70
клубова и удружења, а полумаратон је још
једна у низу квалитетних спортских манифестација у граду“, рекао је у име Oпштине
Градишка замјеник начелника Огњен
Жмирић, који је отворио први полумаратон.
Прије старта полумаратона у трци
забаве (Fun-Run), уз подршку бројних
родитеља, трчали су (1000 m) најмлађи и
најслађи. Полумаратон је прошао, али би по
бројности и анимацији могао постати
централни спортски догађај у нашем граду.

www.opstina-gradiska.com

