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ГРАДИШКА – ГРАД КОЈИ ВОДИ РАЧУНА
О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
14 МИЛИОНА ЕВРА ГРАНТ СРЕДСТАВА
У КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Поштовани читаоци,
у овом броју Градишких новина доносимо
преглед најважнијих догађаја у периоду мај-август ове године.
Иако је љетни период вријеме одмора, градска управа је вриједно радила на развоју нашег
града и унапређењу средине у којој живимо. У
томе ће нам велику помоћ пружити и Влада
Србије донацијом од 550.000 евра за изградњу
дјечијег вртића у Брестовчини и куповину једног санитетског возила за потребе градишке
болнице. Потписани су споразуми о изградњи
индивидуалних стамбених објеката за избјегла
и расељена лица, као и уговори о донацији занатске опреме, пластеника и стоке расељеним
лицима и повратницима. У токиу је изградња
локалних путева, изграђено је школско игралиште у Новој Тополи, а и радови на Дому кул-

туре у Новој Тополи су у завршној фази.
Љето у нашем граду освјежила је богато
„Градишко љето 2019.“ које је својим садржајима приказало сав културни и спортски потенцијал нашег града. Одржани су многи
концерти, ликовна колонија, књижевне вечери,
позоришне преставе, музички фестивали, риболовно такмичење и кајак регата, кошаркашки
и фудбалски турнири, а није недостајало ни народних зборова, сабора и сеоских свечаности.
На прагу смо „Градишке јесени“ у оквиру које
прослављамо и славу града.Тим поводом, свим
грађанима желимо срећну славу Града Градишка и срдачно Вас поздрављамо до сљедећег броја.
Редакција Градишких новина
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ГРАДИШКА – ГРАД КОЈИ ВОДИ РАЧУНА
О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
14 МИЛИОНА ЕВРА ГРАНТ СРЕДСТАВА
У КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
Градска управа града Градишка је
јасно опредјељена да промовише однос
према животној средини који подразумијева спречавање узрока загађења и
деградације, што укључује и очување
природних ресурса – земљишта, шума,
биодиверзитета, водног богатства и
осталих еколошких фактора од којих
зависи одрживост екосистема у цијелини. О значају очувања животне средине говори и чињеница да је Градска
управа града Градишка приликом израде нове Стратегије развоја града за период од 2019. – 2027. година, посветила
посебну пажњу сегменту заштите животне средине те одредила и листу
приоритетних пројеката у области исте.
Цијенећи озбиљност у приступу идентификовања пројеката у области заштите животне средине, Њемачка
Влада је у преговорима са Градском
управом града Градишка, преко својих
представника путем KfW банке одлучила да додјели грант у износу од 10.2
милиона евра за предвиђени пројекат
„Сакупљање и пречишћавање отпадних
вода Градишка“. Додатно грантовско
финансирање од стране Швицарског
Државног Секретаријата за Економске
послове, SECO, у износу до 3.8 милиона
евра је обезбјеђено путем билатералних
односа Њемачке и Швицарске. У оквиру
Њемачке финансијске сарадње, водоснабдијевање, одводња и пречишћавање отпадних вода су једна од
приоритетних подручја. За овај пројекат
Влада Републике Српске је обезбиједила 1,5 милиона КМ, а значајна

средства ће издвојити и Град Градишка.
Наведена средства су искориштена за
детаљно чишћење и снимање (CCTV
инспекцију) постојећих канализационих
колектора те за израду пројекта реконструкције истих.
Такође, у оквиру ове инвестиције
израђене су студије хидрауличких модела водоводног и канализационог система са плановима њиховог развоја
чиме ће се створити сви предуслови за
детаљно планирање и пројектовање
комуналне инфраструктуре на цјелокупном подручју града.
Предметни пројекат ће бити усмјерен на реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже те
изградњу главног градског пречистача
отпадних вода. Главни циљ пројекта
представља заштита водотока ријеке
Саве од непречишћених отпадних вода
града Градишка, те очување биодиве-

„Грант средства Њемачке Владе,
посредством KfW банке и Швицарског Државног Секретаријата за Економске послове, SECO у висини од
14 милиона евра резултат су интензивног рада и крајње озбиљног приступа Градске управе града Градишка
у идентификовању пројеката у области заштите животе средине, односно
градске комуналне инфраструктуре.
У том дијелу, изражавам велику захваност донаторима који су препознали сва наша залагања да Град
Градишка реализује капитални пројекат реконструкције постојеће и изградње нове канализационе мреже,
укључујући изградњу главног градског пречистача отпадних вода. Протекле три године уложили смо
огромне напоре да успоставимо контакте и да наш рад динамички ускладимо са потребама Међународне
заједнице. Резултати тог рада данас
су видљиви не само по питању овог,
већ и бројних других пројеката гдје
смо у самом врху по питању интензитета и квалитета испуњавања преузетих обавеза. Наведени приступ
биће нам пракса и у наредном периоду с циљем стварања што бољих
услова за живот наших суграђана“,
рекао је градоначелник Градишке
Зоран Аџић.
рзитета ријеке Саве. Исто тако, изградњом наведене инфраструктуре ће
се обезбиједити даљњи развој комуналног сектора, проширити конзумно подручје те обезбједити услови за већу
привредну активност. Крајњи циљ пројекта је да исти заживи у свом пуном
капацитету, да буде самоодржив и на
услузи свим грађанима и привредним
субјектима Града те будућим генерацијама.

Aктивности на чишћењу и снимању постојећих канализационих колектора
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МИНИСТАР ШЕРАНИЋ
ПОСЈЕТИО ГРАДИШКУ
Министар здравља и социјалне
заштите Ален Шеранић посјетио је
крајем мјесеца јула Градишку, гдје је
разговарао са градоначелником Зораном Аџићем и одржао састанак са директорима домова здравља Градишка,
Србац, Лакташи, Прњавор, Дервента,
Кнежево и Челинац. Министар Шеранић
је рекао да је Влада Републике Српске
одобрила 500.000 КМ за прву фазу
реконструкције Болнице у Градишци и
да очекује да радови почну ускоро.
"Укупан пројекат је око 2,5 до три
милиона КМ и биће реализован фазно у
складу са активностима које будемо
радили на терену", навео је Шеранић,
који је са градоначелником Зораном
Аџићем разговарао о подизању нивоа
здравствене заштите на овом подручју,
те планираној реконструкцији градишке
болнице. Он је рекао да прва фаза подразумијева проширење капацетета
операционих сала и јачање темеља.
"Ова фаза би се наслањала на другу
фазу, а то је, прије свега, пројекат енергетске ефикасности. Трећа фаза је коначна модернизација са опремом, што
би омогућило болници, као и осталим
болницама у које Влада Републике Српске доста улаже, већи ниво са аспекта
инфраструктуре и опреме", нагласио је
Шеранић.
Он је оцијенио да Градишка, у складу
са својом мрежом амбуланти породичне
медицине, пружа квалитетну здравствену заштиту, те навео да је на састанку са
Аџићем било ријечи и о развоју Градишке и општина Србац и Козарска
Дубица са аспекта примарне и секундарне здравствене заштите, односно
развоја дома здравља и болнице.
"Важно је поменути опредијељеност
града Градишка да финансијски помогне
Дому здравља и у овом тренутку они то
адекватно и чине", рекао је Шеранић.
Градоначелник Аџић је изразио
задовољство што је министар исказао
заинтересованост да ниво здравствене
заштите у Градишци буде подигнут на
још већи ниво.
Он је нагласио да је Влада Републике Српске већ усвојила адекватне
мјере, да ове године почиње реконструкција дијела градишке болнице, која,
осим Градишке, покрива и општине Козарска Дубица и Србац.
"У неколико фаза ћемо опремити дио
болнице гдје се налазе операционе сале
и собе за пацијенте које су у веома лошем стању. Циљ је да болница у Градишци буде репрезент болнице за овај

регион гдје би могли да обезбиједимо и
гостовање љекара специјалиста ван Републике Српске, а помогнемо и уштеде у
здравству смањењем одлазака пацијената ван Српске", истакао је Аџић.
Он је додао да је потребно набавити
ново санитетско возило за Хитну помоћ,
будући да су постојећа четири веома
дотрајала.
"Град ће уложити додатна средства у
складу са могућностима, а ја сам министра замолио да нам помогне у вези
са набавком возила да би наши грађани
на простору цијелог града имали адекватну здравствену заштиту", рекао је
Аџић.
Министар Шеранић је, након састанка са директорима домова здравља, рекао да је потребно јасно
дефинисати развој домова здравља у
Републици Српској, што треба да буде
наведено и у закону о социјалној заштити, како би се осавременио приступ
пружања примарне здравствене заштите, сходно потребама становништва.
Он је навео да су на састанку такав
приступ рјешавању проблема прихватили директори домова здравља Градишка, Србац, Лакташи, Прњавор,
Дервента, Кнежево и Челинац.
Шеранић је истакао да здравствени
систем у Републици Српској мора бити
спреман на то да ће све више бити
старијих лица, јер се продужава животни
вијек становништва, те да се домови
здравља морају више усмјерити на
промоцију здравља и превенцију.
"Разговарано је и о организацији
рада домова здравља, специјализацијама и увођењу здравствених установа у трезорски начин пословања.
Надам се да ће овакви састанци помоћи

мени као министру и Влади Републике
Српске, али и директорима здравствених установа да унаприједимо рад и
боље планирамо будућа законска рјешења", нагласио је Шеранић.
Он је истакао да из сектора примарне здравствене заштите, према
информацијама директора домова
здравља, није било већег одлива стручњака, као и да је на састанку било
доста ријечи о усавршавању здравствених радника.
Директор Дома здравља Градишка
Весна Глувић Челић истакла је да
већина домова здравља има сличне
проблеме, који се односе на финансирање, организовање хитне медицинске
помоћи и додјелу специјализација.
Она је рекла да ће Дом здравља
Градишка, у договору са ресорним министарством и градском власти, покушати да ријеши проблем набавке
санитетског возила за потребе Хитне
службе, наводећи да у граду недостаје
педијатара.
Челићева је нагласила да је Дом
здравља Градишка од ресорног министарства добио дозволу за двије специјализације педијатара, те напоменула
да је велики проблем у Српској то што на
тржишту рада нема специјалиста педијатрије.
Она је додала да је договорено да се
организује и састанак на којем би било
ријечи о организовању разних систематских прегледа, због којих грађани
Градишке тренутно морају да путују у
Бањалуку.
Након састанка за директорима домова здравља, Шеранић је посјетио
Болницу Градишка.
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ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ
СРБИЈЕ ОД 550.000 ЕВРА
Замјеник градоначелника Градишке Драгана Илић рекла
је да је Градишка од Владе Србије добила донацију од 550.000
евра, од чега је 500.000 евра намијењено за изградњу вртића
у приградској мјесној заједници Брестовчина, а 50.000 евра за
набавку санитетског возила за градишка болницу.
"Потписивањем споразума у Бањалуци стекли су се
услови да град Градишка распише јавни позив за избор
најповољнијег извођача радова за иградњу вртића, док је за
спровођење процедуре набавке санитетског возила за
градишку болницу надлежно Министарство здравља и
социјалне заштите Републике Српске", рекла је Илићева
новинарима.
Илићева је подсјетила да је Градишка од Владе Србије
прошле године добила донацију у износу од 250.000 евра за
пројекат реконструкције Дома културе у Новој Тополи.
"На том објекту су завршени сви груби грађевински радови,
у току су занатски радови и постављање керамике, након чега
слиједи вањско уређење и опремање објекта", рекла је
Илићева и додала да би Дом културе у Новој Тополи ускоро
требао бити потпуно завршен.
Она је нагласила да су донације веома значајне за грађане
Градишке и захвалила Влади Србије и предсједнику
Александру Вучићу, али и предсједавајућем Предсједништва
БиХ Милораду Додику који је интензивирао процес
успостављања специјалних и паралалних веза Српске и

Србије, а што су наставили садашњи предсједник Републике
Српске Жељка Цвијановић и премијер Српске Радован
Вишковић.
"Србија има своје проблеме, али ипак изнађе средства да
помаже локалне заједнице у Републици Српској, да релизују
пројекте које сигурно не би могли средствима из властитих
буџета", навела је Илићева.
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић
потписала је првог јула појединачне споразуме о
финансирању пројеката донаторским средствима Владе
Србије у износу од 9,3 милиона евра са градоначелницима и
начелницима 42 јединице локалне самоуправе.

МИНИСТАР ПЕТРИЧЕВИЋ
ПОСЈЕТИО ГРАДИШКУ

Министар привреде и предузетништва Републике
Српске Вјекослав Петричевић изјавио је током посјете
Градишци да је "ПМП Јелшинград" примјер успјешне
приватизације јер је италијански инвеститор покренуо
производњу у овом предузећу и запослио више од 200
радника.
"Веома је битно да се радници који су отишли у
претходном периоду у иностранство сада враћају, те да
поново заснују радни однос у овом предузећу. То је примјер
добре праксе, а посебно је важно што сваке године имају
нове инвестиције и запошљавања", рекао је Петричевић,
који је са градоначелником Градишке Зораном Аџићем
посјетио ово предузеће које се бави производњом тешких
варених конструкција за инострано тржиште.
Директор предузћа "ПМП Јелшинград" Бранислав
Бањац рекао је да од 2006. године послују у оквиру
италијанске "ПМП" групације, да од 2010. имају константно
успјешно пословање и да производе извозе углавном у
западну Европу.

Бањац је навео да је прошле године у септембру отворен
нови погон у који је уложено 10 милиона КМ, а ове године у
плану је набавка двије машине вриједне два милиона КМ, те
у наредном периоду изградња још једног производног
погона.
Он је додао да је Петричевићу пренио став да постоје
могућности за даљи развој машинске индустрије у
Републици Српској и Градишци, јер у овој области радници
могу да зараде веће плате него у другим привредним
секторима.
"Проблем радне снаге је актуелан у смислу да се што
прије мора започети реформа образовања, како би добили
што квалитетније раднике. Треба бити оријентисан на
производњу захтјевних и скупих производа којима ћемо
моћи да конкуришемо на европском тржишту", рекао је
Бањац.
Он је навео да је у предузећу запослено 210 радника,
углавном заваривача, бравара и ЦНЦ оператера.
Аџић је подсјетио да је "ПМП Јелшинград" у вријеме
приватизације имао 80 радника и да је одговорним
пословањем италијанског инвеститора предузеће дошло до
овог степена развоја.
Он је истако да је ово примјер друштвено одговорне
компаније која је укључена и у хуманитарне активности на
подрују Градишке, а да је најзначајније то што су остварили
сарадњу са градишком Техничком школом којој су донирали
ЦНЦ машину.
"Они су осјетили тренутак када су млади почели да
одлазе у европске земље због посла и повећали им плате,
тако да се радници и враћају", рекао је Аџић.
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НАСТАВАК ИНФРАСТУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА АГРОЗОНЕ
У НОВОЈ ТОПОЛИ

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА
РАДОВЕ ПРВЕ ФАЗЕ

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић и директор Хидрокоп-а д.о.о. хидроградња и грађевинарство Бањалука
потписали су почетком јуна уговор о
извођењу радова на објектима инфраструктуре у Агро-индустријској зони Нова Топола.
Градоначелник Аџић је рекао да се
Градска управа опредјелила за привредни развој читавог простора и да настављају инфраструктурно опремање
Агроиндустријске зоне у Новој Тополи.
„Укупан уговор за инфраструктурно
опремање је 5 500 000 КМ гдје је извођач
Хидрокоп, а данас смо потписали уговор

за прву фазу и инвестирање 3 000 000
КМ за изградњу нових саобраћајница
како би отворили нове грађевинске
парцеле за потенцијалне инвеститоре“,
рекао је Аџић и додао да је уговором
предвиђена доградња канализационе
мреже и путне саобраћајне инфраструктуре чијом ће реализацијом Градишка добити једну од најуређенијих
привредних зона у региону.
„То је наш потенцијал и шанса за привредни развој, отварање нових производних фабрика, погона и нових радних
мјеста“, рекао је Аџић и истакао да
постоји динамика изградње у Агрозони у

Новој Тополи гдје се приводе крају радови на објекту Калцедоније, гдје ће
посао добити 500 радника.
Аџић је навео да је Тржни центар у
великој фази изградње, да су такође
двије италијанске компаније из области
пластичне производње добиле грађевинске дозволе за градњу на простору
привредне зоне и да су имали посјету
заинтересоване делегације из Чешке
која се бави откупом и прерадом пољопривредних производа.
Директор Хидрокоп-а, Радислав Бабић, рекао је да Хидрокоп наставља добру сарадњу са Градом Градишка.
„У протекле три године урадили смо
велики број инфраструктурних објеката,
путне и хидро-инфраструктурне мреже,
до сада смо извршавали све обавезе на
вријеме и квалитетно, а овај посао треба да урадимо до краја године“, навео је
Бабић.
Бабић је навео да ће на овим пословима бити ангажовано око 50 радника.
У оквиру прве фазе биће дограђене
нове саобраћајнице за приступ парцелама, канализациони систем, асфалтирање саобраћајница и кружни ток.
Друга фаза зависиће од средстава и
интереса привредних субјеката. У току је
и пројекат одводње оборинске канализације са УНДП-ем вриједности 1 200
000 који се такође уклапа у овај пројекат
у Агроиндустријској зони.

ЗА 5,5 КИЛОМЕTАРА ЛОКАЛНИХ ПУTЕВА 615.000 КМ
Градоначелник Градишке Зоран
Аџић и директор грађевинског предузеће "Хидрокоп" из Бањалуке Радислав Бабић потписали су 9. августа
уговор за изградњу 5,5 километара локалних путева, чија је укупна вриједност 615.000 КМ.
Аџић је навео да је ријеч о путевима
у мјесним заједницама Кијевци, Tурјак,
Горњи и Доњи Подградци, Горњи и
Доњи Карајзовци и Ламинци, истакавши
да су средства обезбијеђена из градског
буџета.

Он је истакао да су ове путне комуникације одабране на основу разговора
са грађанима и анализа које су показале
који су то приоритетни правци, на којима
је већа фреквенција возила и гдје има
више домаћинстава.
"Направили смо стратегију и расписали тендер, гдје је наповољнији био
`Хидрокоп`, који се већ доказао као одговоран и савјестан извођач радова на
претходним пројектима на подручју Градишке", рекао је Аџић.
Он је изразио увјерење да ће посао
бити завршен у планираним роковима,
односно до краја грађевинске сезоне.
СTРАTЕГИЈЕ И ПЛАНОВИ ЗА БОЉУ
САОБРАЋАЈНУ
МОБИЛНОСT
У
ГРАДУ
Градоначелник Градишке Зоран
Аџић изјавио је да је Нацртом стратегије
развоја путева и улица на подручју града
у наредних десет година планирано
улагање од 48 милиона КМ.
Нацртом овог документа, који је
усвојен на сједници локалног парламента, дефинисане су, како је навео,
смјернице изградње и реконструкције
путева у градском и руралном подручју

локалне заједнице.
"Средства би требало да буду обезбијеђена из градског буџата, те грантова Владе Републике Српске и
Савјета министара, али и развојних агенција земаља чланица ЕУ и европских
Фондова", рекао је Аџић новинарима.
Он је истакао да градске власти припремају и стратегију саобраћајне мобилности у градској и приградској зони и
јавног превоза на цијелом подручју локалне заједнице.
"Сматрамо да ће то бити важни документи и у преговорима смо са Саобраћајним Факултетом из Новог Сада да
њихови експерти дођу у Градишку,
сниме стање и предложе рјешења за
план саобраћајне мобилности на подручју града, што ће бити основа за
будући развој и израду регулационих
планова", навео је Аџић.
Он је нагласио да Градишка, као и
већина градова у Републици Српској и
окружењу, има мањак паркинг-простора,
што је, такође, један од разлога да град
приступи изради наведених стратегија и
планова који ће дати смјернице урбане
мобилности.
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ДОНИРАНА
ОПРЕМА
ВРИЈЕДНОСTИ
ОКО 60.000 КМ
Замјеник градоначелника Градишке
Драгана Илић и представник Америчке
хуманитарне организације ЦРС Гордана
Радић потписале су уговоре о донацији
опреме за 13 корисника пројекта социоекономског оснаживања под називом
"Одрживи повратак и интеграција расељених особа и избјеглица у БиХ", чија
је вриједност око 60.000 КМ.
Донирана је занатска опрема за дрвопрераду за два корисника, пластеници за пет корисника, мултикултиватори
са прикључцима за два, а за четири
корисника донирана је стока.
Илићева је рекла да је донације добило десет расељених лица и три повратника, који имају минимум услова за
егзистенцију, а били су обухваћени пројектом стамбеног збрињавања у оквиру
Регионалног стамбеног програма.
"Ријеч је о опреми која ће им омогућити да своја домаћинства економски
оснаже и створе боље услове за живот
својих породица", додала је Илићева.
Радићева је навела да овај пројекат,
чији је главни донатор Влада САД, ЦРС
реализује у БиХ, Србији и Црној Гори, те
да се пројекат у Републици Српској реализује уз суфинансирање Републичког

секретаријата за расељена лица и миграције.
Она је истакла да је опрема донирана према врсти производње којом су
корисници већ започели да се баве и
додала да је у оквиру пројекта корисницима одржано и предавање о производњи перспективних пољопривредних
култура на отвореном и начинима рекламирања и представљања својих производа.
Помоћник директора Републичког
секретаријата за расељана лица и
миграције Гојко Јотић рекао је да су
корисници ових донација били обухваћени пројектом стамбеног збрињавања,
за који је издвојено око 500.000 КМ, али
да, како је рекао, рјешење стамбеног
питања није довољно за рјешавање

егзистенције.
Јотић је нагласио да Републички
секретаријат подржава пројекте ЦРС-а и
да сваке године удружују средства за
релизацију пројеката.
Драго Вујић из Ровина, који је током
протеклог рата избјегао из Доњег Вакуфа, захвалио је на донираној столарској машини, која ће му помоћи током
рада и омогућити да од продаје израђених предмета заради додатна средства за живот.
Градска управа Градишка је, у оквиру
пројекта социо-економског оснаживања
"Одрживи повратак и интеграција расељених особа и избјеглица у БиХ", потписом уговора обавезна да контролише
правилно коришћење донираних средстава на подручју општине Градишка.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ЗА ИЗГРАДЊУ 16
ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА
Градоначелник Градишке, Зоран Аџић и помоћник
директора у Републичком секретаријату за расељена лица и
миграције, Гојко Јотић, потписали су у Градишци додатни
споразум о сарадњи на провођењу Подпројекта БХ4-Државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног
стамбеног програма.
Градоначелник Аџић, истакао је да је уговором предвиђена изградња индивидуланих стамбених јединица за
16 породица избјеглих и расељених лица са подручја
Градишке.
„Овај пројекат је наставак пројекта током којег је на
подручју Градишке стамбено збринуто 12 породица, рекао је
Аџић и подсјетио да је у сарадњи са Секретаријатом за расељена лица и миграције Републике Српске и Министарством
за људска права и избјеглице БиХ, у Градишци у току
изградња два стамбена објекта са по 32 стамбене јединице,
намјењене за смјештај избјеглих и расељених лица и
распуштање колективних центара.
Градоначелник Аџић је рекао да Градска управа води и
преговоре о изградњи стамбеног објекта у Новој Тополи за
смјештај стамбено незбринутих породица са подручја МЗ
Нова Топола.
Помоћник директора у Републичком секретеријату за расељена лица и миграције, Гојко Јотић, истакао је да су
споразумом дефинисане обавезе Града Градишка с једне и
Републичког секретеријата, с друге стране.

„Обавезе Града Градишка су инфраструктурни прикључци, издавање грађевинских дозвола и одређене друге таксе,
док је наша обавеза пројектовање, надзор и извођење радова“, истакао је Јотић и додао да вриједност пројекта износи
600 000 КМ, док би градња објеката требало да почне
почетком сљедеће године.
Потписивању споразума присуствовао је Милан Јандрић
расељено лице из Бихаћа корисник поменутог Пројекта. Он
је истакао да је захваљујући поменутом Пројекту трајно
ријешио стамбено питање. Властити кров над главом ускоро
би требао добити и Слободан Кумбара, избјегло лице из
Ријеке који је тренутно смјештен у новом насељу у Ровинама.
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БРОЈНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПЛАНИРАНЕ У НОВОЈ ТОПОЛИ

ИЗГРАДЊА СТАМБЕНЕ
ЗГРАДЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

Народни посланик Огњен Жмирић и
члан Савјета мјесне заједнице Нова Топола, рекао је да је Влада Републике Српске донијела закључак да се у Новој
Тополи гради зграда социјалног становања.
„Она би требала имати 32 стана и
радови би требали почети идуће године“, рекао је Жмирић и нагласио да ће
то бити први објекат друштвеног типа
који се гради у Новој Тополи од 1993.
године.

Жмирић је навео да зграда социјалног становања у Новој Тополи неће
бити намијењена само социјалним категоријама већ и младим људима из других крајева који се одлуче да живе и
раде у Новој Тополи.
Он је изразио наду да ће долазак
великих компанија и привредних субјеката и отварање нових радних мјеста у
Агроиндустријској зони задржати постојеће становништво у овој мјесној заједници, али и привући нове становнике
из околних мјеста да у Тополи заснују
своје породице и остану да живе.
Жмирић је навео да је у Новој
Тополи, највећој мјесној заједници на
подручју Градишке, са око 4 500 становника, у задње двије године, урађено
три километра тротоара и да је завшено
асфалтирање фудбалског и кошаркашког терена код Основне школе „Петар
Кочић“, те нагласио да је у току рекон-

струкција Дома културе који ће бити
централни за читаво Лијевче поље, гдје
постоји велики број клубова и културноумјетничких друштава.
Он је истакао да би радови требали
бити завршени до краја љета и додао да
је ФК „Лијевче“ који ће ове године обиљежити 90 година постојања недавно
добио нове свлачионице.
Жмирић је подсјетио да је недавно
затворен шалтер банке што је изазвала
незадовољство привредника и мјештана
Нове Тополе.
„Обратили смо се градоначелнику
који је упутио допис свим банкама да
отворе своју пословницу у Новој Тополи,
а исти допис упутили смо и испред мјесне заједнице“, рекао је Жмирић и додао
да ће провести активности да мјештани
своје рачуне из других банака пребаце у
нову банку која дође у Тополу.

ЛОКАЛНА УПРАВА НАСТАВЉА ДА УЛАЖЕ У ШКОЛСТВО

НАКОН 50 ГОДИНА ШКОЛА У НОВОЈ
ТОПОЛИ ДОБИЛА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ

ПОТПИСАН УГОВОР О НАБАВЦИ
МАЛОГ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА

У кругу Основне Школе “Петар Кочић” у Новој Тополи у
јуну су завршени радови на изградњи спортских терена и
асфалтирању једног дијела школског дворишта.
Директор Основне школе “Петар Кочић” Радивој Поповић
истакао је да је школа изграђена 1971. године, а да је старост
објекта 50 година и да су све те године генерације биле
ускраћене, без адекватног простора за игру и забаву што је
несхватљиво за 21. вијек. Он је додао да је ова школа једна од
највећих на подручју Градишке по бројности ученика и резултатима постигнутим у научним и спортским дисциплинама.
“ Завршавамо изградњу спортских терена површине 1800
м2 , то су два спортска терена један за фудбал и рукомет и
други за кошарку и одбојку, вриједност ових радова износи
72.000 КМ, а средства су издвојена из Градске управе”,
нагласио је Поповић.
Поповић је истакао да ови терени нису намијењени само
за ученике већ за све грађане односно омладину Нове
Тополе.
“Поред ових радова имамо у плану пројекат енергетске
ефикасности, односно изградње нове фасаде, крова и промјене столарије. Аплицирали смо на конкурс Министарства за
просторно уређење, грађевинарство и екологију и очекујемо
почетак реализације овог пројетка наредне године”, додао је
Поповић.

Градоначелник града Градишка Зоран Аџић, старјешина
Професионалне ватрогасне јединице Градишка Горан
Стојаковић и директор “Лада Ауто” Бања Лука, Жељко Ћејић
потписали су у јуну мјесецу у Градишци уговор о набавци
малог ватрогасног возила за потребе Професионалне ватрогасне јединице Градишка.
Градоначелник Зоран Аџић истакао је да се ради о малом
ватрогасном возилу за брзе интервенције које недостаје
возном парку ватрогасне јединице. Аџић се у име привредника
и грађана града Градишка захвалио Ватрогасном савезу
Републике Српске који је издвојио 206.000 КМ за ово возило,
додајући да је Градска управа издвојила новац за уплату ПДВа за набавку возила. Он је нагласио да је преостала набавка
ватрогасних љестви чиме би ватрогасна јединица Градишка
била потпуно опремљена.
Старјешина Професионалне ватрогасне јединице Градишка Горан Стојаковић рекао је да је набавка новог возила
даљњи напредак у техничкој опремљености ватрогасне
јединице те се захвалио градоначелнику и Ватрогасном савезу
који су помогли да се реализује набавка овог возила. Он је
истакао да је рок испоруке малог ватрогасног возила 6
мјесеци. Стојаковић је додао да је поред набавке овог возила
у плану набавка личне ватрогасне опреме за припаднике
ватрогасне јединице и реконструкција ватрогасног Дома.
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ГРАДСКА УПРАВА ПОДРЖАВА НАТАЛИТЕТ

У ГРАДИШЦИ НА
ВИДОВДАН ОДРЖАНА
„КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА“

Под слоганом „Љепша Српска- бројнија Српска“ у Градишци је на Видовдан, 28. јуна одржана осма „Конференција
беба“ у којој је учествовало 107 беба рођених између
Видовдана 2018. године и Видовдана ове године.
Манифестацију је отворио начелник Службе градоначелника града Градишка Горан Суботић који је рекао да Град
Градишка подржава овакве и сличне манифестације.
„Град Градишка за пронаталитетну политику издваја преко
70 000 КМ, надам се да ће се ова манифестација одржавати
још много година и да ће бити све више беба у нашем граду и
у Републици Српској“, додао је Суботић.
Најмлађа регистрована беба на Конференцији била је
Маја Лукић, рођена 4. јуна ове године, а њена мајка Весна
изразила је задовољство манифестацијом, јер је како каже
ово један од начина да се помогне промовисању родитељства.

„Ово је први пут да сам овдје, свака помоћ је добродошла,
поготово нама који имамо још дјеце“, рекла је Лукићева.
Најстарија регистрована беба била је Марија Усорац
рођена 27. јуна 2018. године, а њена мајка Радмила УсорацИлисић истакла је да планира проширење породице.
„Конференција беба подстиче рађање дјеце у нашем
граду, којих треба да буде више, а родитељима сваки вид
помоћи буде од користи“, додала је Усорац-Илисић.
Беба са највише браће и сестара био је Павле Гајић, који
има седморо браће и сестара, а његова мајка Ивана се
захвалила организаторима Конференције беба.
„Није лако одгајати осморо дјеце, али је изузетна част,
њихови осмјеси су највећи поклон који родитељи могу
добити“, истакла је Гајићева.
Покровитељ манифестације је градоначелник Градишке,
Зоран Аџић, а бројни спонзори обезбједили су новчане и
робне награде за учеснике „Конференције беба“. У програму
су учествовали малишани из Јавне предшколске установе
„Лепа Радић“.
У периоду од 28. јуна 2018. године до 28. јуна 2019. године
у Градишци је рођено 300 беба.

ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ И ВУКОВЦИ

Градска управа града Градишка
организовала је у јуну традиционални
пријем за 10 ученика генерације основних и средњих школа и 26 ученика
вуковаца који су све разреде школе
завршили просјечном оцјеном 5,00.
Замјеница градоначелника, Драгана Илић, рекла је да Градска управа
Градишка симболичним наградама
најбољим ученицима покушава указати
на то да се труд и рад исплате.
Илићева је истакла да је буџетом
Градске управе у 2019. години предвиђено 2 400 000 КМ за образовање,
превоз ђака, материјалне трошкове,
стипендирање и друго и најавила
ускоро градњу новог вртића у Брестовчини.
„Циљ градоначелника и Градске управе је стварање повољнијег привредног амбијента како би младе,
школоване људе задржали на подручју
Градишке“, рекла је Илићева.
Ученик генерације у Основној школи „Васа Чубриловић“, Тара Шокчевић
рекла је да јој пуно значи пријем, да
није било лако током школовања, али
да се труд увијек исплати.
Ученик генерације Гимназије Градишка, Милош Марјановић, рекао је да
се трудио током све четири године

школовања у различитим областима и
из различитих предмета и да му је
драго што је његов рад видљив и што
се организује пријем за најбоље ученике.
Ученици генерације средњих школа
награђени су са по 500 КМ, а ученици
генерације основних школа са по 300
КМ, док су вуковци добили по 100 КМ.

Свечани пријем за најбоље ученике
је одржан у Културном центру Градишка. У културно-умјетничком програму
наступили су ученици Основне музичке
школе „Бранко Смиљанић“, чланице
плесног студија „Денс степ“ и учесница
Ђурђевданског фестивала Николина
Чакаљ.
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РУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ ГРАДИШКЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК УГОСТИО ДЕЛЕГАЦИЈУ
РУСКОГ ГРАДА НИЖЊИ НОВГОРОД
Градоначелник Градишке Зоран
Аџић, на састанку са руском делегацијом, којем су присуствовали и домаћи
привредни субјекти који се баве прерадом пољопривредних производа, нагласио је да Градишка има шта да поноди
руском тржишту и да треба искористи
потписан споразум о сарадњи гуверније
Нижњи Новгород и Републике Српске.
„Након овог састанка видимо да
имамо доста додирних тачака, презентовали смо све шта Градишка нуди и
које су то пољопривредне културе које

се производе код нас. Представили смо
своје потенцијале као што је привредна
зона у Новој Тополи и будућа слободноекономска зона Лиман у близини новог
моста и царинског терминала у Градишци“, рекао је Аџић и додао да постоје
интереси руских компанија за сарадњу
са Градишком.
Аџић је истакао да градишки пољопривредници имају шансу да под патронатом Владе Републике Српске
успоставе привредну сарадњу што је и
стратешки интерес Града Градишке као

и фабрика која би се бавила откупом
пољопривредних производа и прерадом
истих.
Представник Центра за иновационе
технологије и члан Императорског палестинско-православног друштва, једног
од организатора „Дана културе Нижњег
Новгорода у Републици Српској“, Јуриј
Смородов рекао је да је у Градишку
дошао дио делегације Нижњег Новгорода чија се дјелатност веже за пољопривредни сектор и који су препознали
потенцијал у Градишци.
„Знамо да је Градишка један од највећих центара у БиХ који се бави производњом пољопривредних производа и
зато је овдје дошла бројна делегација
која се бави аналогичном производњом
с циљем стварања заједничких предузећа и изласком на тржиште Европске
уније“, рекао је Смородов.
Он је додао да ова делегација има
шири поглед, да су дошли привредници
који су заинтересовани не само за
производњу воћа већ и представници
компанија које се баве производњом
вјештачког ђубрива, прерадом воћа и
поврћа, алкохолном продукцијом као и
они који се баве производњом прехрамбених производа.
Смородов је нагласио да су Српску
посјетиле и делагације из медицинске
области, аутомобилске индустрије као и
бројни представници културних организација.

МИНИСТАР ПАШАЛИЋ ПОСЈЕТИО
ФАБРИКУ СТОЧНЕ ХРАНЕ „ФАРМОФИТ“
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске Борис Пашалић изјавио је да је, као што
је то случај са примарном пољопривредном производњом,
потребно више пажње посветити прерађивачкој индустрији
која откупљује пољопривредне производе на домаћем
тржишту.
Пашалић, који је посјетио Фабрику сточне хране "Фармофит" у Ровинама, оцијенио је да је добро да постоје такви
привредни субјекти који током производње хране за
животиње користе половину сировина из Републике Српске
и БиХ.
Он је навео да ће, како Министарство буде вршило корекције подстицајних средстава директних плаћања капиталних инвестиција, бити више средстава за подршку
предузећима која се баве откупом прољопривредних производа.
Говорећи о подстицајним мјерама у пољопривреди,
Пашалић је навео да је намјера Министарства да стимулише
производњу одређених култура које би могле бити искориштене између пшенице и кукуруза, јер постоје проблеми
са монокултурама, односно, на истим површинама годинама
се производи једна или двије културе, што доводи до појаве
биљних болести и штеточина.
Комерцијални директор "Фармофита" Милан Рапић
навео је да ова фабрика има капацитет за производњу
80.000 тона сточне хране годишње, а двије посљедње
године производили су по 60.000 тона.

Рапић је навео да већином производе храну за живину,
али и храну за говеда и свиње, те да цјелокупну производњу
пласирају на домаће тржиште.
"Сировине претежно набављамо у Републици Српској и
БиХ, а из Хрватске набављамо један дио кукуруза и мањи
дио пшенице. Ове године
имамо веће складишне капацитете, па ћемо сву пшеницу и соју откупљивати на
домаћем тржишту", навео је
Рапић.
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27 ГОДИНА ОД
ОДБРАНЕ ГРАДИШКЕ
И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић
поручила је да не смије бити заборављено 16 хероја који су
погинули у Бок Јанковцу, бранећи Градишку и Републику
Српску.
"Република Српска је наша слобода, а јачина наших
институција је од немјерљивог значаја. Када би наше институције престале да функционишу изгубили бисмо слободу и
зато их морамо чувати и јачати", рекла је Цвијановићева у
обраћању на обиљежавању 27 година од одбране Градишке.
Она је у спомен-комплексу Бок Јанковац нагласила да је,
долазећи у овај спомен-комплекс, као предсједник Републике
Српске хтјела показати однос према обиљежавању одбране
овог краја.
"Подржавам идеју да овај догађај буде од републичког
значаја, као и да наша дјеца уче о ономе што је било у
прошлости, али о ономе шта нас чека у будућности", рекла је
Цвијановићева.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да су херојском борбом одбрањене Градишка и Република Српска.
"Ово је најзначајнији датум у нашој скоријој историји, јер је
8. августа 1992. године заустављена агресија хрватских војних
снага. Захваљујући храбрим борцима, одбрањена је Градишка, а 16 хероја уградило је своје животе у темеље Републике
Српске. Наша је обавеза да њихову жртву не заборавимо и
даље развијамо Градишку и Републику Српску", рекао је Аџић.

Ратни командант Другог батаљона Градишке бригаде
Миодраг Кевић, који је командовао операцијом одбране Градишке и тада био рањен, рекао је да су снажне непријатељске
снаге са хрватске снаге примијећене у вечерњим часовима 7.
августа 1992. додине, да би сутрадан у раним јутарњим
часовима почела пресудна битка.
Он је додао да је у 15.00 часова пјешадијским снагама
очишћен комплетан простор долином ријеке Саве, уз страховите губитке.
"Наш човјек сасвим другачије ратује када ратује испред
своје куће и за леђима има своју породицу, пријатеље, кумове.
Tада ратује више срцем, него разумом и војничким умијећем",
нагласио је Кевић.
Он је истакао да су сви непријатељски војници били веома
добро опремљени новим униформама и резервним наоружањем, те да је битка за одбрану Градишке умногоме каналисала даљи ток одбрамбено-отаџбинског рата.
Предсједник Борачке организације града Градишка Милован Гагић навео је да је од изузетног значаја што се 27
година даје помен херојима одбране Градишке, те да би ово
обиљежавање требало да буде од републичког значаја.
Вијенце су положили предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић, градоначелник Градишке Зоран Аџић, породице погинулих бораца, делегације невладиних организација
проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата, те представници Tрећег пјешадијскиг Република Српска пука Оружаних
снага БиХ.
Парастос погинулим борцима служили су свештеници
Српске православне цркве.
Више од 700 припадника јединице Хрватске војске "Бербир
бојна" у раним јутарњим часовима прешли су ријеку Саву 8.
августа 1992. године у мјесту Бокови и напали српске одбрамбене положаје.
Након жестоког окршаја и снажног отпора, напад је одбијен
уз 16 жртава на српској страни.

МЕМОРИЈАЛНИ ЗБОР У РОГОЉИМА
У Спомен-комплексу у дворишту куће народног хероја
Стевана Дукића у Рогољима 28. јула је служен парастос и
положени су вијенци на спомен-обиљежја погинулим борцима у одбрамбено-отаџбинском рату, страдалима у Другом свјетском рату и солунским борцима из овог краја.
Вијенце су положили представници града Градишка, Мјесне заједнице Рогољи, борачких организација са овог
подручја, чланови породица погинулих бораца и Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих
цивила.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да мјеста
на којима се налазе споменици погинулим борцима и
жртвама протеклих ратова обавезују да се његује сјећање
на њихову жртву.
"Овај спомен-комплекс упозорава да морамо да будемо
опрезни и јединствени да би сачували оно за шта су се они
борили. Срби су добили све ратове на овим просторима
али и данас се боримо да сачувамо слободу, градимо,
развијамо и стварамо услове да опстанемо и останемо на
простору Републике Српске", истакао је Аџић. Он је додао
да ће Градска управа увијек подржавати овакве догађаје,
водити рачуна о сјећању на погинуле у протеклим ратовима, али и бринути о њиховим породицама и потомцима.
Предсједник градишке Борачке организације Милован
Гагић да им је жеља да у будућности у сарадњи са

Градском управом и основним школама организујемо
историјске часове на оваквим мјестима да би ученицима
пренијели зашто су борци гинули и зашто се Срби кроз
вијекове боре да опстану и остану на својим огњиштима.
У Спомен комплексу се поред бисте Стевана Дукића
налази споменик петорици солунских бораца, споменобиљежје жртвама фашистичко-усташког терора и борцима Народно-ослободилачког рата, као и споменик борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата.
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Обиљежена 27. годишњица
оснивања Градишке
и Србобранске бригаде

У Градишци је обиљежена 27. годишњица оснивања Лаке пјешадиске
бригаде Градишка и 19. Пјешадијске
бригаде србобранске. Церемонија обиљежавања почела је светом литургијом у храму Покрова Пресвете
Богородице након чега је служен парастос и положени вијенци на Централном спомен-обиљежју погинулим
борцима Одбрамбено- отаџбинског
рата у спомен парку у Градишци.
Обраћајући се присутним градоначелник Градишке, Зоран Аџић рекао
је да је овај датум дио историје не само Градишке него и Републике Српске.
„Трудили смо се да овај дан објединимо, да ово буде дан градишких
бригада, дан бораца Градишке. Не
желимо да то више раздвајамо. Наша
обавеза је да водимо рачуна о онима
који су уградили своје животе у темеље Републике Српске. Да на тај дан
одамо поштовање, поклонимо се
жртвама али и све остале дане да
водимо рачуна о њиховим породицама, о развоју Градишке и развоју
Републике Српске“, рекао је Аџић.
Аџић је нагласио да ће следећи корак бити изградња заједничке Спомен- собе у којој ће бити наведена сва
имена погинулих бораца обе бригаде.
Ратни комадант Лаке пјешадијске
бригаде Градишка Боршко Гвозден
навео је да је бригада формирана 12.
јуна 1992. године, и да је током рата
обавила оно због чега је формирана,
да одбрани свој народ, и да је зато
заслужила велико поштовање .
“Ми смо оружани дио завршили,
помогли да се донесе слобода и
заштити наш народ на овом простору
и читавој Републици Српској. Међутим, рат није завршен. Он се води другим средствима. Сада је на другима
да спријече да се неким другим правним нормама покушава решавати
национално питање”, рекао је Гво-

зден.
Лака пјешадијска бригада Градишка учествовала је у „Пробоју коридора”,
на
добојском
ратишту,
Кострешу, Игману, Бјелашници и другим ратиштима широм Републике
Српске и бранила је преко 40 километара сјеверне границе на Сави.
Бригада је у свом саставу у различим
периодима рата имала од 3500 до
5000 бораца, у ратним дејствима погинуло је 119 бораца, а 347 је рањено.
Ратни командант 19. Србобранске
пјешадијске бригаде Милан Вујић рекао да је ова бригаде била једна од
пет у Војсци Републике Српске која је
трпила најжешће борбе.
„19. Пјешадијска србобранска бригада није изгубила ни један метар свог
положаја. Отишли смо јер нам је тако
наређено, а то је била већ политичка
одлука. Ми смо 13 500 људи извукли
да не останемо сви заробљени. У
ратним дејствима погинуло је 325
бораца “Србобранске бригаде” међу
којима је 16 полицајаца, а 982 борца
су рањена” рекао је Вујић.
Вујић је навео да је 19. Србобранска бригада бранила јужне границе
Републике Српске, границу према
Бугојну и Травнику у дужини од 160
километара.
Поводом обиљежавања 27. годишњице оснивања Лаке пјешадијске
бригаде Градишка и 19. Србобранске
пјешадијске бригаде, вијенце на централно спомен-обиљежје у Градишци
положиле су делегације бригада, Трећeг пјешадијског Република Српска
пука, Градa Градишка, градскe Борачке организације,Борачких организација регије Градишка, Лакташи,Србац
и Прњавор, 16. Крајишке моторизоване бригаде,Мјесне борачке организације Кијевци, Удружења ратних
војних инавалида, Удружења ветерана
Градишка, представници политичких
партија.

Одржана друга
редовна сједница
Предсједништва
РВИ Републике
Српске
Друга редовна сједница Предсједништва ратних војних инвалида Републике Српске одржана је
у згради Градске управе Града Градишка.
На дневном реду била је реализација програма економске политике, стамбено збрињавање,
обиљежавање крсне славе Савеза, учешће на Риболовном купу у
Србобрану у Војводини и инцијатива за повећање личне инвалиднине.
Предсједник Савеза ратних војних инвалида Републике Српске
Драган Врховац рекао је да је Савез покренуо инцијативу о повећању процента личне инвалиднине
те да је први корак ка томе састанак
у Министарству рада и борачкоинвалидске заштите Републике
Српске. Врховац је додао да је
задње редовно повећање инвалиднина било 2008. године.
Начелник одјељења за борачко-инвалидску заштиту Града Градишка Радомир Пјанић рекао је да
управо то што је Републичка организација ратних војних инвалида
Републике Српске одабрала Градишку за домаћина Другог састанка
Предсједништва РВИ је само потврда да цијене све оно што се у
Градишци ради за ову категорију и
не само за њих него и све борачке
категорије. Пјанић је истакао да
Град Градишка сваке године подиже износ средстава за намјене помоћи стамбеног збрињавања и
једнократне помоћи овој категорији.
Предсједник Удружења ратних
војних инвалида Градишка Никица
Везмар рекао је да имају одличну
сарадњу са Градском управом града Градишка.
Одржан је и Седми риболовни
Куп ратних војних инвалида Републике Српске на обали ријеке Саве
у Градишци у којем је учествовало
11 екипа из десет градова Републике Српске и екипа из Србобрана
из Војводине. Градишку су представљале двије екипе са 6 такмичара.
Прво мјесто у екипној конкуренцији освојила је друга екипа Удружења РВИ Лакташи, а друго и
треће мјесто заузеле су екипе Удружења РВИ Градишка.
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ОБИЉЕЖЕН 9.МАЈ ДАН ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Генерације у Градишци
одгајане у духу антифашизма

Полагањем цвијећа и вијенаца на спомен обиљежја у
централном спомен-парку у Градишци и на споменицима у
Горњим Подградцима и Новој Тополи у Градишци је
обиљежен 9. мај Дан побједе над фашизмом.
Предсједник ОО СУБНОР-а Градишка, Никола Крагуљ,
рекао је да су генерације у Градишци одгајане у духу антифашизма и очувања сјећања на славне дане нашег краја
који је један од највећих страдалника у Другом свјетском
рату.
Крагуљ је нагласио да је Градишка по броју жртава била
друга у бившој Југославији, послије Козарске Дубице, а
трећа у свијету по броју жртава и бораца антифашистичког
терора.
„Дан завршетка Другог свјетског рата је један од најважнијих дана и увијек ћемо га обиљежавати. Сматрамо да
је то један од најславнијих дана у историји човјечанства, а
Градишка припада дијелу свијета који његује традиције

СЈЕЋАЊЕ НА
СТРАДАЛЕ БОРЦЕ
Одржавање сјећања на оне који су
своје животе положили у темеље
наше слободе и Републике Српске
кроз служење парастоса и полагање
вијенаца на спомен-обиљежја једна је
од активности коју редовно спроводи
Борачка организација града Градишке
преко својих Мјесних борачких организација у сарадњи са мјесним заједницама и Градском управом.
Градоначелник Градишке Зоран
Аџић истакао је да је наша обавеза да
се сјећамо историјских датума и
бораца који су уградили своје животе у
темеље Републике Српске.
„Република Српска је показала да
је једна организована државна заједница која зна да поштује своје људе
и борце, али и да развија и гради нове
инфраструктурне и производне објекте како би обезбједили да млади

Народно-ослободилачке борбе и припада јој улога обиљежавања 9. маја“, рекао је Крагуљ и навео да је важно да
ученици и нове генерације знају историју Градишке. Он је
истакао да Дан побједе над фашизмом заслужује пажњу
свих и да треба очувати традицију и сјећање и његовати
позитиван однос према том датуму.
Крагуљ је подсјетио да је данас на подручју Градишке
свега 9 живих бораца НОР-а које СУБНОР редовно посјећује.
„Обнављамо и одржавамо споменике посвећене жртвама фашизма и Народно-ослободилачке борбе“, навео је
Крагуљ и додао да је још остало да се обнови споменик 13
Скојевки од Горњих Подградаца према Мраковици и партизанско гробље у Брестовчини.
У антифашистичкој борби учествовало је преко 5 000
бораца са простора Градишке, а њих 1552 су погинула у
оружаној борби за голи живот и слободу својих потомака.Под фашистичким терором, на огњиштима и у логорима смрти, од Старе Градишке и Јасеновца до Млаке,
Сиска, Јастребарског и других стратишта, страдало је више
од 16.000 становника, односно сваки четврти становник
Градишке.
У спомен-парку вијенци су положени на централно
спомен-обиљежје жртвама Народно-ослободилачког рата,
бисте народних хероја Стевана Дукића, Лепе Радић и Енвера Шиљка, спомен-костурницу и Централно спомен-обиљежје погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
1991-1995. година .
Вијенце и цвијеће положиле су делегације Општинског
одбора СУБНОР-а Градишка, Града Градишка, Борачке
организације града Градишка, Општинске организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила
Републике Српске Градишка, као и делегације Општинског
одбора Савеза независних социјалдемократа и Уједињене
Српске.

остану на нашим просторима. Морамо
да чувамо и развијамо Републику
Српску, јер је она кључна за опстанак
српског народа“, рекао је Аџић.
Предсједник градске Борачке организације Милован Гагић рекао је да
Борачка организација у сарадњи са
Градском управом организује помене
борцима у свим мјесним заједницама
гдје постоје спомен-обиљежја и нагласио да крећу у активности помагања
дјеци погинулих бораца, ратним војним инвалидима од 5 до 10 категорије
и демобилисаним борцима.
„Борачка организација ће кренути у
активности израде социјалне карте
кроз попис свих борачких категорија
на подручју града Градишка како би на
основу чињеница и социјалног статуса
могли помагати приоритетима“, навео
је Гагић.
У периоду од 12. маја до 28. августа ове године служена су помен
парастоси и положени вијенци на
спомен обиљежја у мјесним заједни-

цама: Крушкик, Елезагићи, Трошељи,
Милошево Брдо, Врбашка, Вилуси,
Жеравица, Сеферовци, Грбавци, Горњи Карајзовци, Миљевићи, Рогољи,
Церовљани, Романовци, Кочићево,
Доњи Подградци, Доња и Средња
Јурковица, Нова Топола, Ламинци
Сређани, Бок Јанковац, Козинци, Чатрња, Требовљани и Доњи Карајзовци.
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ОДРЖАН
НАРОДНИ ЗБОР
„ПРОКОП 2019“
Велики народни збор “Прокоп
2019”, културна манифестација која
окупља љубитеље народних кола и
етно музике, одржана је у јулу
Доњим Подградцима.
Прве вечери манифестације публици су се представили културноумјетничка друштва “Мирково коло“
из Врбашке, “Козара“ Подградци,
“Петар Кочић“ Нова Tопола и пјевачка група „Подграчани“ из Подградца.
Предсједник Мјесне заједнице
Доњи Подградци Миленко Јанковић
рекао је да је веома задовољан
одзивом грађана и учесника.
“Овакве манифестације представљају велики значај за наш народ и
омладину која чини већину наших
културно умјетничких друштава, јер
се тако чува наша традиција и праве вриједности” додао је Јанковић.

Шеф одсјека у Одјељењу за
друштвене дјелатности града Градишка Драгутин Ковачевић рекао је
да Градска управа даје подршку
свим манифестацијама које се
одржавају на подручју Градишке.
“Свједоци смо једне лијепе манифестације коју су организовали
мјештани Доњих Подградаца на
своју крсну славу, која има велики
значај за домаће становништво али
и за људе који живе и раде ван
Републике Српске”, истакао је Ковачевић.
У оквиру програма “Прокоп
2019“, на спомен обиљежју у Доњим
Подградцима положени су вијенци
борцима Одбрамбено-отаџбинског
и Народно-ослободилачког рата и
жртвама фашистичког терора. Одиграна је и ревијална фудбалска
утакмица између домаће екипе
“Слободе“ и “Братства“ из Козинаца,
након чега је услиједило вече фолклора, традиционални народни збор и забавно вече уз „Ало-ало“
бенд.
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ДРУЖЕЊЕ ДЈЕЦЕ СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

У мају ове године на излетишту у
Доњим Подградцима одржано је Друго
међународно дружење дјеце и омладине са потешкоћама у развоју под
називом”Сви смо ми дио вас”, у организацији Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима из
Градишке.
Предсједник Удружења, Драгослав
Шиник рекао је да су угостили 2 400
дјеце и омладине из 107 градова свих
република бивше Југославије.
Он је навео да су, уз помоћ градске
управе, бројних донатора и грађана,
за сву дјецу и њихове родитеље обезбиједили смјештај и храну. Омогућено је и да су и сви други садржаји
били бесплатни за све посјетиоце
поменутог дружења. Шиник је нагласио да је циљ да се покаже да не постоје разлике када су дјеца са
посебним потребама у питању, да исто
живе они и њихови родитељи у Градишци, Тузли, Сарајеву, Београду и другим мјестима.
Предсједник Скупштине града Градишка, Миленко Павловић истакао је

задовољство што се једно овакво дружење одржава баш у Градишци и рекао да Град подржава сва удружења
која окупљају дјецу са посебним потребама што ће чинити и убудуће.”Ово
је прилика да се за Градишку чује у
цијелој регији, а можда и шире, захваљујући прије свега организаторима и
хуманим људима”, нагласио је том
приликом Павловић.
Предсједник Савјета за рад са особама са инвалидитетом градоначелника града Ниша, Јордан Ивановић,
рекао је ово дружење представља најбољи начин инклузије дјеце са посебним потребама. Током дводневног
дружења за дјецу је обезбјеђен богат
кутурни и умјетнички програм, спортски садржаји, те вожње кочијама и
моторима.
У ресторану браће „Лукић“у Доњим
Подградцима одржан је и семинар на
тему подршке у становању дјеце са
сметњама у развоју и примјери запошљавања лица са инвалидитетом, док
је у храму у Горњим Подградцима служен молебан за оздрављење.

У Врбашкој
oдржани
Духовски дани
Манифестацију је организовало
Културно умјетничко друштво„Мирково
коло“ Врбашка, а учествовало је више
културно-умјетничких друштава, са око
720 учесника.
Секретар КУД- а, Гордана Голић
рекла је да су ове године имали госте
из Србије, КУД“Извор“ из Старих Бановаца. Она је истакла да се КУД „Мирково коло“ представио играма са
Козаре, Лијевча поља и Куманова.
У оквиру Мнаифестације одржан је
и гастро дан током којег су представљена традиционална јела. Предсједник КУД-а „Мирково коло“, Миленко
Вранић рекао је да су на гастро дану
представљена јела која су припремила Удружења жена из Врбашке, До-

њих Подградаца и Бистрице и додао
да су организовали и такмичење у припремању котлића.
Другог дана манифестације служен
је парастос и положени су вијенци на
спомен обиљежје погинулим борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. КУД“Мирково коло“, под
овим називом постоји од 2009.године,
а основано је 1976.године под називом“Омладинац“. Тренутно имају око
130 чланова.
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БОГАТО ГРАДИШКО ЉЕТО
АТЕЉЕ НА ОТВОРЕНОМ
„ДР БОРИСЛАВ ШОКЧЕВИЋ“

У организацији Завичајног музеја Градишка, Града
Градишка и Туристичке организације Градишка одржана је
дводневна хуманитарна манифестација Атеље на отвореном ‘’Др Борислав Шокчевић’’ на којој су учествовали
сликари из Градишке и Бања Луке.
Директор Завичајног музеја, Бојан Вујиновић истакао је
да је манифестација организована у знак сјећања за
доктора Борислава Шокчевића великог хуманитарца који
је кроз своја умјетничка дјела покушавао да ријеши
одређене проблеме у граду.“Ту традицију смо наставили и
ми у оквиру”Градишког љета”.Ово је већ трећа година
заредом како организујемо поменуту манифестацију”,
рекао је Вујиновић и подсјетио да су претходних година
средствима од продатих слика уредили љетну позорницу
Завичајног музеја и дјечије игралиште вртића” Ципелићи”.Вујиновић је рекао да ће ове године новац прикупљен од продаје слика бити дониран за изградњу
градске чесме у Спомен парку.
Предсједник Удружења ликовних умјетника Градишке
Милован Чикић рекао је да су овакве манифестације
значајне и за умјетнике, јер је то прилика за размјену
искустава, али и дружење.
“Ово је и један вид едуковања јер умјетници који се
окупе на оваквим манифестацијама имају различите
начине сликања и током дружења разговарамо о умјетности и дружимо се”, истакао је Чикић.
У оквиру дводневне хуманитарне манифестације
Атеље на отвореном ''Др Борислав Шокчевић'' прикупљено
је 4 500 КМ, намијењених за изградњу градске чесме у
Спомен парку.У манифестацији је учествовало 17 сликара
из Градишке и Бањалуке, а насликано је 20 слика.

У ДОЊИМ ПОДГРАДЦИМА
ОДРЖАНА 6. МЕЂУНАРОДНА
ШTРАПАРИЈАДА И ИЗЛОЖБА КОЊА
На 6. Међународној штрапаријади и 1. Регионалној
изложби коња у Доњим Подградцима ове године окупило
се 45 учесника за избор најљепших коња, док је за вучу
балвана било пријављено 60 парова.
Избор за најљепше коње бирао се по раси коња,
односно у три расе Посавац, Липицанер и Хладнокрвни
пастув, тако је у раси Посавца прво мјесто освојио коњ Самира Хаџића, прво мјесто у категорији Липицанера
подијелили су коњи Милорада Сарајлића из Ламинаца и

Милана Гајића из Козарске Дубице. У раси Хладнокрвни
пастуви прво мјесто заузео је коњ Зорана Зрнића, а
посебну награду добио је Душан Лукић за најљепшег коња
француског поријекла.
Одржано је и такмичење у вучи балвана на седамдесет
метара, а учесници су се такмичили у лакој, средњој и
тешкој категорији.
Прво мјесто у лакој категорији освојила је екипа "Гас–
петрол" из Мркоњић Града, у средњој категорији прво
мјесто освојио је доказана легенда овог народног надметања Милорад Стојановић Зис из Смољане, док су трон
у тешкој категорији заузели Tарзан и Херкулес, коњи екипа
“Гас-петрол” и “Дрводеx”.
Један од организатора штрапаријаде Младен Tопић
рекао је да није очекивао да ће се оволики број људи
окупити, те да му је задовољство што је могао угостити
велики број учесника и својих пријатеља.
Градоначелник Зоран Аџић рекао је да ова манифестација постаје бренд Градишке и нешто што треба
подржавати како би се промовисао наш начин живљења и
рада односно како би се сачувала традиција и обичаји из
прошлости, иако се данас механизација користи за већину
послова које су прије обављали коњи.
Средства за организацију овог такмичења и награде
обезбјеђена су уз помоћ спонзора, улазница и градоначелника Градишке.

„ДА НАМ СЕ ОБИЧАЈИ
НЕ ЗАБОРАВЕ“

Културно- туристичка манифестација 13. Грбавачко
прело „Да нам се обичаји не забораве“ одржана је код
друштвеног дома у Грбавцима.
Један од организатора Грбавачког прела Ненад
Шмитран изразио је захвалност свима који су помогли при
организацији ове манифестације.
Он је рекао да је дивно видјети да народ ужива када
чује наше изворне пјесме и игре којима се чувају обичаји од
заборава у нади да ће се и даље одржавати ово
зборовање.
Члан изворне пјевачке групе „Козара“ из Козарске
Дубице Бошко Николић рекао је да већ трећи пут ова група
наступа на Грбавачком прелу и да ће и у будућности
долазити.
„Највише бих волио када би нас млађи наслиједили, јер
то је једина гаранција да ће и даље живјети наши обичаји“,
додао је Николић.
Замјеница градоначелника града Градишка Драгана
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Илић рекла да градска управа поред инфрастуктурних
пројеката подржава и културне манифестције.
„Традиција, култура и народна баштина ће увијек имати
подршку градске управе, хвала свима који су имали
ентузијазма да организују овакав догађај“ закључила је
Илићева.
Грбавачко прело одржано је у оквиру „Градишког љета
2019“ које организује Туристичка организација града
Градишка.

МЕЂУНАРОДНИ МУЗИЧКИ
ФЕСТИВАЛ „КОЗАРС“
Сценским наступом “Stand Down” у извођењу познатог
београдског глумца Небојше Миловановића, отворен је
трећи Међународни музички фестивал “КозАрс”.
Миловановић је рекао је да му је изузетно задовољство
што је дио овог фестивала, који је веома добро посјећен
те да ова представа у свом извођењу има доста музичких
елемената што представља једну специфичност која није
уобичајена за позоришна извођења.
Организатор фестивала Жељко Галоња рекао је да се
публици представио познати београдски глумац, са
мноштвом рецитација уз музичку пратњу те да је “КозАрс”
један облик туризма у култури или културног туризма, који
истиче оне најбоље друштвено- историјске , па и географске ресурсе Козаре и Поткозарја кроз умјерност.
Замјеник градоначелника Градишке Драгана Илић
рекла је да је организатор пријатно изненадио организацијом и довођењем познатог глумца, што представља
велики значај за културу и Градишку.
Другог дана Међународног музички фестивала “КозАрс”
одржан је мултимедијални перформанс под називом”
Контекст”.
Трећег и посљедњег дана Међународног музичког фестивала „КозАрс“у Културном центру је одржана промоција
дигиталног компакт диска издања „КозАрс“, зборника
радова „Козара кроз ријеч, звук и слику“ и концерт
„МодернАрс“.
Умјетнички директор „КозАрс“ фестивала Радост Га-лоња Кртинић рекла је да други зборник радова чине дјела
научника са другог симпозијума из области хуманистичких
наука одржаног прошле године у Завичајном музеју у
Градишци.
„Имамо шест радова врхунских музиколога, етномузиколога и историчара који се углавном баве црквеном и
музиком коју налазимо у средњовјековним житијима и
службама посвећеним српским владарима, затим рад о
пјевању на бас и рад Бојана Вујичића Босанска Градишка
као мали Београд“, додала је Галоња Кртинић.
На концрту савремене музике МодернАрс представили
су се флаутисткиња Мила Добросављевић, пијанисткиња
Даница Дујаковић и кларинетиста Бојан Кртинић који су
изводили дјела Владе Милошевића, Владимира Тошића,
Младена Позајића и Душана Радића и дјела Далибора
Ђукића и Предрага Павловића.
Трећи Међународни музички фестиал „КозАрс“ је
одржан у оквиру „Градишког љета 2019“ у организацији
Туристичке организације града Градишка.

ОЈКАЧА СА
ПОТКОЗАРСКИХ ОБРОНАКА
У оквиру Градишког љета, у Турјаку су одржане 13.
„Илинданске свечаности“. Манифестацију је отворила
замјеница градоначелника Драгана Илић која је истакла да
су Илинданске свечаности једна од значајнијих културних
манифестација „Градишког љета 2019.“ које Градска
управа подржава и које ће подржавати и убудуће.
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Предсједник Савјета Мјесне заједнице Турјак Ненад
Мирјанић рекао је да је циљ ове културне манифестације
очување обичаја и традиције Поткозарја.
„Поводом славе мјесне заједнице окупљамо се у Турјаку
већ 13-ту годину и задовљни смо подршком коју имамо од
локалне управе, али и одзивом учесника који долазе из
различитих крајева Републике Српске“, навео је Мирјанић.
У програму је учествовало 13 изворних пјевачких група
са подручја Градишке, Бањалуке, Костајнице, Козарске
Дубице и других крајева Републике Српске, а наступали су
и чланови КУД-а Коловит, секција из Турјака. Ове године
први пут публици се на тамбурици представио Дамир
Бабић, члан Српског културно-умјетничког друштва
„Засавје“ Трбовље из Словеније.

ДАНИ ДИЈАСПОРЕ ПО ДЕВЕТИ ПУТ
ПОВЕЗАЛИ РЕГИОН

„Дани дијаспоре“ су по девети пут пјесмом и игром
културно- умјетничких друштава повезала регион.
„Дане дијаспоре“ отворио је градоначелник Градишке
Зоран Аџић који је похвалио организаторе јер су успјели да
доведу учеснике из цијелог региона.
„ Град Градишка има добру сарадњу са дијаспором и
пружићемо им помоћ у реализацији свих пројеката које
планирају да покрену у циљу бољег живота наших
грађана“, додао је Аџић.
На манифестацији која је одржана на стадиону ФК
„Дубраве“, поред домаћина КУД-а „Бехар“ из Дубрава,
представили су се чланови културно- умјетничких друштава „Турбе“ Травник, „Петар Кочић“ Нова Топола“, „14
фебруар“ Дебељаци, „Добошница“ из Лукавца, „Млади
Роми“ из Витеза, „Мирково коло“ Врбашка, „Лепа Радић“
Кочићево и „Љиљан“ из Дреноваца из Хрватске.
Предсједник Културно- умјетничког друштва „Бехар“ из
Дубрава Исмет Раковић рекао је да је различитост игара и
учесника оно што даје важност овој манифестацији.
„Угостили смо друштва из нашег града, Републике
Српске, Федерације БиХ и Хрватске. Окупили су се и наши
суграђани који живе широм Европе и присјећамо се
некадашњег живота, али и гледамо у будућност са циљем
да би што боље живјели на овим просторима“ додао је
Раковић.
Секретар КУД-а „Турбе“ из Травника Алмир Дробо рекао
је да су по први пут у Градишци и да су успостављена нова
пријатељства.
Манифестација „Дани дијаспоре“ одржана је у оквиру
„Градишког љета 2019“. У оквиру манифестације одигран
је и Меморијални турнир „Хатић-Алишић“ на коме су
учествовати ФК“Дубраве“, ФК „Љубић“ из Прњавора, ФК
„Козара“ Градишка и ФК „Жељезничар“ Бања Лука.
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ПИРОГИЈАДА – ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПОЉСКЕ КУЛТУРЕ

кционарима одржан историјски час како би им приближили
историју Градишке, а грађани су могли да питају колекционаре све оно што их интересује у вези олдтајмера.
„Колекционари су са својим олдтајмерима поред нашег
града пристигли и из Лакташа, Бањалуке, Новог Града али
и из Славонског Брода. Свакако нам је циљ да из године у
годину буде више олдтајмера на овој манифестацији“,
додао је Вујиновић.
На манифестацији је изложено око 50 старих
аутомобила различитих свјетских произвођача.

Вече модерног плеса и фитнеса

Девета „Пирогијада“, коју је организовало Удружење
Пољака и пријатеља „Мак“ Градишка, одржано је код цркве
Светог Миховила у Ћелиновцу. Овогодишња „Пирогијада“
организована је као дио садржаја „Градишког љета“.
Предсједница овог удружења Марија Буганик Прањић
навела је да ова манифестација треба да представи све
оно што је битно у животу Пољака који су се доселили на
ове просторе прије више од 120 година. Након мисе и
умјетничког програма под називом „Пољска прича, моја
прича“,у ком су учествовали припадници пољског батаљона ЕУФОР-а из Тузле и Сарајева, чланови градишког
Удружења и Удружења Пољака из Прњавора и Бањалуке
организовали су и гастро дио у ком се могло пробати више
врста пирога, бошч, тоћ, штрудле, крофне и друга пољска
традиционална јела. Буганик Прањић је нагласила да је
циљ „Пирогијаде“ његовање пољске културе и традиције.Манифестацији је присуствовала и Моника
Кризманић, конзул Пољске у БиХ.
Шеф одсјека одјељења за Друштвене дјелатности
Драгутин Ковачевић рекао је да Удружење Пољака и
пријатеља "Мак", у сарадњи са Градском управом, настоји
да одржава везе са својом матицом, Пољском. Они то чине
веома добро, што се види и по гостима из Пољске који
присуствују овој манифестацији. Он је додао да на
подручју града Градишка тренутно живи 200 Пољака.У
селу Ћелиновац данас живи око 50 становника, од којих су
већина Пољаци који су у овај крај доселили прије 120
година.

......И ЈОШ МНОГО ДОГАЂАЈА
Изложба старих аутомобила
У оквиру „Градишког љета 2019“ одржана је изложба и
дефиле олдтајмера у организацији Завичајног музеја и
Туристичке организације.
Директор Завичајног музеја Градишка Бојан Вујиновић
је рекао да је поред дефилеа и изложбе олдтајмера коле-

У Културном центру Градишка приређено је вече модерног плеса и фитнеса за најмлађе. Послије фитнеса за
најмлађе, плесни студио „Денс степ“ публици се представио са џез балетом, хип-хоп музиком, трбушним
плесом и другим стиловима.
Кореограф плесног студија „Денс Степ“ Вера Калајџић
рекла је да се плесни студио представио са 20 кореографија, резличитих плесних стилова и да су поред њих
учествовали и гости из Србца.

Малишане забавило „Вријеме за бајку“
На љетној позорници „Завичајног музеја“ одиграна је
представа за дјецу „Вријеме је за бајку“ у извођењу Дјечијег
позоришта Републике Српске. Представу је извела наша
суграђанка Драгана Илић која је студент на 3. години
Академије драмских умјетности из Бања Луке заједно са
глумцем Сашом Терзићем. Саша Терзић је овом приликом
рекао да представа има одређену дозу интерактивности
са дјецом и да је баш направљена за дјецу вртићког
узраста
Организатор овог културног догађаја је Туристичка
организација града, а покровитељ Град Градишка.

Градско позориште одиграло „Љубав“
На љетној позорници „Завичајног музеја“ одиграна је
представа „ Љубав“. Представу „Љубав“ по тексту Мареја
Шизгала режирао је Златан Видовић, а у представи су
глумили Миљка Брђанин, Ђорђе Јанковић и Адмир Мешић
.
„Ово је било једно невјероватно искуство јер се представа игра на градском кеју на отвореном и глумци могу
чути све звукове који допиру из публике. Затворили смо ову
успјешну сезону са овм представом и веома смо задовољни што смо направили једну круну сезоне играјући
баш на отвореном,“ рекао је Мешић.
Директор Градског позоришта Градишка Драшко Видовић рекао је да је задовољан учешћем на манифестацији Градишко љето и приликом да се Градско
позориште представи грађанима са још једном зани-

18
мљивом представом. Представу је организовала Туристичка организација града Градишке под покровитељством
градоначелника Зорана Аџића.

Петровдански сабор оживио
дух прошлих времена
Разноврсним играма и пјесмама али и богатом
гастрономском понудом одржан је 13. Петровдански сабор
у Брезик Ламинцима. На овогодишњем сабору учествовало
је 25 културно умјетничка друштва из Градишке, Републике
Српске и Федерације БиХ.
Циљ Петровданског сабора да се очувају и стари
обичаји па су чланице Удружења жена „Бреза“ из Брезик
Ламинаца спремиле разноврсна слана и слатка јела по
старим рецептурама.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да
градска управа подржава све културне манифестацију у
Градишци, па тако и Петровдански сабор на коме наступају
млади из цијеле Републике Српске.

Фестивал занатског пива

На љетној позорници Завичајног музеја у Градишци
одржан је други по реду „Фестивал занатског пива“.
Посјетиоци су могли пробати разне врсте „крафт“ пива од
девет произвођача из Градишке, Бања Луке, Добоја,
Прњавора и Лакташа.Произвођач пива „Горштак“ из
Лакташа Никола Галић рекао је да су они на фестивалу
представили пет врста пива и да је примјетан тренд раста
потражње за занатским пивом.Бориша Павловић из
Туристичке организације града Градишка рекао је да
првобитни циљ овог фестивала јесте промоција домаћег
занатског „крафт“ пива,али и могућност да кроз развој овог
фестивала он постане бренд Градишке.Посјетиоце је
забављао бенд „МИЛЕР & Пријатељи“. Други „Фестивал
занатског пива“ одржан је у организацији Туристичке
организације града Градишка и Завичајног музеја
Градишка.

Радионица шареница за најмлађе
Испред Градске вијећнице у Градишци је одржана
радионица под називом ”Радионица шареница” за најмлађе суграђане. Организатор ове радионице је Народна
библиотека Градишка која оваквим догађајима подстиче
љубав према књизи код најмлађих.
Дјеци је представљена литература из дјечијег одјељења, како би дјеца била мотивисана за читање и писање.
Радионици шареници је присуствовало око 60 дјеце из
предшколских установа којима је кроз интерактиван рад
представљена литература везана за љето.
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17. сусрет колекционара
и љубитеља историје
У организацији Удружења колекционара и љубитеља
историје “Денаријус” Градишка, у Културном центру је
одржан 17. Међународни сајам антиквитета и колекционарства. Предсједник овог Удружења Ален Мешић рекао
је да се на сајму окупило преко 40 излагача из Републике
Српске, БиХ,, Србије, Хрватске, Црне Горе и Словеније.Мешић је изразио задовољство одазивом учесника
али и публике и додао да ће свечано уручити чланску карту
број 101. члану који има само 7 година и бави се сакупљањем аутића. Специфичност сајма јесте у поставци
књиге у којој је изложена Мона Лиза једно од најпознатијих
умјетничких слика на свијету, а поводом 500 година од
смрти Леонарда да Винчија.Удружење колекционара и
љубитеља историје “Денаријус” Градишка је скуп колекицонара у којем су заступљене све области колекционарства као што су предмети од антике до данас, старо
оружје, новац, разгледнице, поштанске марке и остали
колекционарски експонати.

Одржана Смотра фолклора
градишких КУД-ова

У оквиру „Градишког љета 2019“ на љетној позорници
Културног центра одржана је друга по реду смотра
фолклора КУД-ова са подручја Града Градишка.Смотру је
отворио начелник Одјељења за друштвене дјелатности
Града Градишка, Давор Глишић истакавши том приликом
да је циљ организовања Смотре фолклора промоција
културе и традиције Лијевча поља, Поткозарја и Градишке,
у чему највећу улогу имају културно-умјетничка друштва.
На Смотри фолклора публици су се представили КУД
“Коловит“ Градишка, КУД „Дукати“ Ламинци, КУД
„Рогољи“из Рогоља, КУД „Мирково коло“ Врбашка“, КУД
„Козара“ Горњи Подградци, КУД „Лепа Радић“ Градишка,
КУД „Але Обић“ Липовача, КУД „Петар Кочић“ Нова Топола
и КУД „Бехар“ Дубраве.

Kњижевно вече са
Јеленом Бачић Алимпић
У Градишци је 24. јула одржано књижевно вече на којој
је представљен нови роман Јелене Бачић Алимпић
"Његове беле рукавице".
Алимпићева је рекла да је ово њено друго гостовање у
Градишци у посљедњих 10 година од када се бави
писањем, те да је веома срећна јер има много читалаца у
Републици Српској. Она је истакла да роман "Његове беле
рукавице" од када је почела продаја у књижарама 3. јуна
на првим мјесту читаности у Србији, те захвалила чита-
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оцима за повјерење. Своје романе сврстала је у драмски
жанр, наводећи да је углавном писала историјске драме са
елементима трилера и дозом љубавног жанра, због чега
њене књиге већином читају жене.
Књижевно вече са Јеленом Бачић Алимпић на љетној
позорници Завичајног музеја у Градишци организовала је
Народна библиотека, у оквиру манифестације "Градишко
љето 2019".

слике са овогодишње колоније.
Затварању Колоније пруствовала је замјеница градоначелника града Градишка Драгана Илић која је истакла
да Градишка за културу из буџета годишње издваја 1,2
милиона КМ и додала да су у току радови на реновирању
депоа у Културном центру гдје ће бити смјештена и
умјетничка дјела са овогодишње Ликовне колоније у
Градишци. Илићева је захвалила свима који су подржали
рад овогодишње Ликовне колоније, а прије свега Завичајном музеју и Културном центру као и медијима.
У овогодишњем сазиву Ликовне колоније учествовали
су академски сликари: Миодраг и Мирјана Анђелковић из
Ниша, Емилија Бороја из Новог Сада, Сања Умићевић из
Новог Града, Маја Бојић из Приједора, Јелена Малеш и
Наташа Гојковић из Бања Луке и академски сликари из
Градишке.
Ликовном колонијом званично је завршено и “Градишко
љето 2019“.

Распјевано љето у Градишци

Комедија Душана Јокића
насмијала публику
У оквиру „Градишког љета 2019.“ на љетној позорници
Завичајног музеја у Градишци одржано је вече „Stand up“
комедије са Душаном Јокићем.
Јокић се публици представио комбинацијом више
представа, које имају различите тематске приказе од
мајчинства, одласка у иностранство, људског менталитета,
мушко женских односа, политике и многе друге теме које
су насмијавале публику.
Самостални стручни сарадник у Туристичкој организацији Градишка Данка Мирјанић истакла је да је ова
“Стенд уп” комедија прилика да се грађани насмију и
растерете од свакодневнице.

Ликовна колонија на језеру у Ламинцима

У Градишци је одржана Ликовна колонија Градишка.
Током седам дана десет академских сликара из Србије и
Републике Српске стварало је на слободну тему различитим техникама.
Предсједник Удружења ликовних умјетника града
Градишка Милован Чикић оцијенио је овогодишњу колонију
као веома успјешну што показују и новонастала дјела.
Чикић је истакао да ће у оквиру манифестације”Градишка
јесен “бити уприличена изложба на којој ће бити изложене

У оквиру “Градишког љета” 2019. na љетној позорници
испред Градске вијећнице у Градишци одржан је концерт
џез бенда “ Combine Quartet ”. Заједно са квартетом
наступила је и глумица, првакиња Народног позоришта
Републике Српске из Бања Луке, Слађана Зрнић.
Бубњар бенда "Combine Quartet " Дејан Тркуља рекао
је да се бенд
публици представио са широким
репертоаром пјесама и да је публика могла чути
квалитетну музику.
Грађани Градишке су испред Градске вијећнице могли
уживати и у музици „Tobacco blues band-a ” из Бањалуке.
Бенд се публици представио са америчким блузом,
музичким жанром који је настао почетком 19. вијека.
Клавијатуриста бенда Игор Брауновић је рекао да овај
бенд постоји од 1989. године те да ово није први наступ у
Градишци. „Имамо своју публику која нас редовно прати
овдје у Градишци и увијек смо задовољни организацијом“,
додао је Брауновић.
Спектакуларан концерт на платоу Културног центра
Градишка приредили су Сања Илић и „Балканика“. Сањина
група Балканика у Градишци је на најљепши начин, на
задовољство бројне публике, представила дио културног
насљеђа и музике Србије.
Заједно са публиком и врло емотивно пјевани су хитови
попут Ђелем, ђелем, Не куни ме, не ружи ме мајко,
Мећава, Плава птица, Принцеза, али и Нова дјеца, пјесма
са којом су Сања Илић и Балканика наступили на
евровизијском такмичењу.
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НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ
ГРАДИШКА ПОВЕЉА
„ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ“
Друштво библиотекара Републике Српске додијелило је
Народној библиотеци Градишка Повељу „Ђорђе Пејановић“ за најбољу библиотеку у Републици Српској у 2018.
години.
Награда је директорици градишке библиотеке Сњежани
Миљковић уручена на манифестацији „Вишегредска стаза“,
која се у овом граду одржава у занак сјећања на српског
нобеловца Иву Андрића.
Миљковићева је истакла да је стручна комисија,
приликом избора најбоље библиотеке у Републици Српској, акценат ставила на чињеницу да градишка библиотека, и поред лоших смјештајних услова, изузетно добро
ради и реализује све активности.
Она је рекла да Народна библиотека Градишка има
богат фонд књига и велики број читалаца, те да је у прошлој години организовала више од 50 разних манифестација.
Сви запослени у Народној библиотеци Градишка
поносни су на признање које им је додијељено и које је
резултат дугогодишњег тимског рада, нарочито ако се узме
у обзир чињеница да су проглашени за најбољу библиотеку
у конкуренцији око 50 библиотека у Републици Српској.
12. Литерарни конкурс „ Прољеће у нашем крају“
На Литерарни конкурс који је расписала ЈУ Народна
библиотека Градишка под називом „Прољеће у нашем
крају“ у априлу мјесецу ове године пристигла су 54 рада.
Конкурс је био намијењен ученицима основних школа са
подручја града Градишка.Радови на задату тему могли су
бити у прозном и у поетском облику , а ученици су самостално одређивали наслове својих радова.
Додијељене су по три награде за прозу и поезију у
категорији млађег и старијег узраста, као и награде за
одабране радове.
Прво мјесто у категорији поезије у млађем узрасту
припало је Александри Лукић, ученици петог разреда
Основне школе „Младен Стојановић“ подручно одјељење
Врбашка. Александра је рекла да је у пјесми о прољећу
описала цвркут птица и шаренило цвијећа. Како каже радо
пише разне пјесмице, о мајци, јесени, зими и другим
темама.
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Прво мјесто за поезију у старијем узрасту освојио је
Павле Поповић, ученик шестог разреда Основне школе
„Васа Чубриловић“.
Прво мјесто за прозно дјело у млађем узрасту освојио је
Сергеј Шиник, ученик трећег разреда Основне школе
„Младен Стојановић“ Горњи Подградци. Сергеј је навео да
је у свом раду писао о томе како је прољеће најљепше
годишње доба. Каже да му је ово прва награда која му пуно
значи.
У старијем узрасту најбољи прозни рад написала је
Михаела Голић, ученица осмог разреда Основне школе
„Данило Борковић“. Михаела је нагласила да је писала о
томе када дође прољеће шта се мијења у природи и како
прољеће утиче на живи свијет, а ова награда јој пуно значи.
Као и свих претходних година, ова тема требало је да у
дјеци пробуди све оно лијепо што прољеће доноси са
собом и да се та осјећања и описи проткају са описом
прољећа у њиховом завичају. Циљ конкурса био је
промовисање и подстицање умјетничког писања и лијепог
изражавања, развијање дјечије маште и њихових запажања као и окупљање ученика и наставника у библиотеци приликом Литерарног сусрета и додјела награда.
Крајем августа ове године библиотека је имала 955
активних чланова . Књижни фонд је од почетка године
повећан за 900 наслова. Захваљујући куповини на основу
материјалних средстава установе, донацији појединаца и
установа књижни фонд библиотеке стално расте тако да
тренутно библиотека располаже са 68 146 инвентарних
јединица.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „ВИНСКИ СОНЕТИ“
На љетној позорници Завичајног музеја представљена
је књига „Вински сонети“ Ранка Павловића.
Аутор је истакао да је током протеклог рата стиховима
исказао своју бол и да су тада неке теме исказане сонетом
и да се сонет показао као нека форма која ће ту патњу
најбоље приказати.
„Није лако написати 20 сонета о истој теми. Ја сам то
писао седам година и морам рећи да је вино причесно,
обредно пиће и оно је само изабрало сонет да се кроз њега
искаже“, додао је Павловић.
О књизи су осим аутора говорили и књижевници
Небојша Иваштанин и Радо Димитријевић. Небојша
Иваштанин је рекао да је поред сонета Ранка Павловића
презадовољан и освртом Жељке Абрић као и
илустрацијама сликарке Марије Бјелошевић.
Публици су се представили и здравичар Раде Бањанин,
чланови плесног студија „Денс степ“ и мјешовити тамбурашки квартет Јове Јерковића, а сви присутни су могли
уживати у дегустацији вина „Кутјевачког виногорја“.
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СВЕЧАНЕ ПРОЗИВКЕ
ОДРЖАНЕ НА ЉЕТНОЈ
ПОЗОРНИЦИ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА

ГРАДИШКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ИСПРАТИЛЕ 378 МАТУРАНАТА
Педагог у Техничкој школи, Далиборка Лакобрија рекла
је да су испратили 134 матуранта занимања машински
техничар за компјутерско конструисање, техничар мехатронике, рачунарства и техничар за обраду дрвета,
аутомеханичар, варилац, бравар и лимар.
„Ученици су током школовања постигли запажене резултате у формалном дијелу образовања. Ученик генерације, техничар рачунарства Небојша Рацановић, је
постигао одличан успјех и примјерно владање у свим
годинама школовања, док је машински техничар за
компјутерско конструисање Срђан Бајцер освојио прво
мјесто на Републичком такмичењу из компјутерског
конструисања“, нагласила је Лакобрија и додала да је
десет ученика ове генерације посебно похваљено јер су у
свим годинама школовања постигли одличан успјех и
примјерно владање.
Она је рекла да су матуранти и у ваннаставним
активностима остварили запажене резултате.
„Екипа кошаркаша је освојила прво мјесто на
Регионалном такмичењу, а ученик Дејан Симетић је
проглашен за најбољег играча“, истакла је Лакобрија и
додала да су матуранти били одлични пријатељи, вршњаци за узор, вриједни и креативни.

Свечаним програмом на Љетној позорници Културног
центра Гимназија Градишка испратила је 82 матуранта,
четири одјељења општег и једног одјељења друштвенојезичког смјера.
Вршилац дужности директора Гимназије Градишка,
Снежана Кочић, рекла је да је Гимназија испратила 58
генерацију матураната.
„То је једна изузетна, одлична генерација ученика о
чему говоре њихови резултати. Имамо 22 одлична ученика,
од којих је 16 било одлично током све четири године, а од
којих је и пет вуковаца“, навела је Кочићева и нагласила да
је било тешко одабрати ученика генерације
Она је нагласила да су Гимназијалци иначе познати као
учесници у хуманитарним акцијама, у припремању разних
манифестација, а били су такође и добри такмичари који
су остварили добре резултате на републичком такмичењу
из математике, физике, енглеског и на спортским такмичењима.
За ученика генерације изабран је Милош Марјановић,
који каже да је прижељкивао титулу ученика генерације.
Средња стучна и техничка школа Градишка испратила
је 162 матуранта, и то пословно-правне, економске, медицинске и кулинарске техничаре, куваре и конобаре.
Директор школе Дарко Голић рекао је да су се ученици
ове генерације потрудили да испоштују све школске
задатке и саваладају све потешкоће, због чега су стигли до
жељеног циља.
За ученике генерације проглашено је двоје ученика
медицинских техничара, Сергеј Станић и Дејана Галић, који
су имали исти број бодова приликом избора.

МАТУРАНТИ И ОВЕ ГОДИНЕ ПЛЕСАЛИ ЗА ГИНИСА

ОДРЖАНА МАТУРАНTСКА
ПАРАДА И ПЛЕС
ЗА ПАМЋЕЊЕ

У Градишци је 17. маја тачно у подне на платоу испред
Културног центра одржана Матурантска парада и плес у
којем је учествовало 36 матураната градишке Гимназије,
Техничке и Средње стручне и техничке школе Градишка.
Матурантска парада је традиционална манифестација
која се организује у земљама Југоисточне Европе, а у
Градишци је изведена трећи пут.
Професор српског језика и књижевности у Гимназији
Градишка, Снежана Гајевић, рекла је да је иницијатива
покренута 2001. године у Словенији и да се овај плес
организује сваке године.
„Матурантска парада је покушај да се обнови традиција
матурског плеса који је раније постојао, плесао се валцер,
док се данас плеше кадрил на улици, другачија је форма,
али је суштина иста“, навела је Гајевићева.
Обраћајући се матурантима предсједник Скупштине
Града Градишка, Миленко Павловић, рекао је да су
градишки матуранти на својим академијама и манифестацијама прикупљали средства за ученике који нису у
финансијској могућности да иду на ескурзију и тиме
показали да живимо у урбаној средини.
„Овим чином којим су матуранти хтјели да буду дио овог

дијела Југоисточне Европе од Љубљане до Софије и
Букурешта такође показују да Градишка итекако заслужује
статус града, због чега Градска управа и подржава ову
манифестацију и желимо им да не забораве никад традиционални матурски плес“, рекао је Павловић.
Плес у којем учествује велики број плесача створио је
могућност да се манифестација сваке године пријави за
обарање Гинисовог рекорда, што се и неколико пута
десило, јер у плесу редовно учествује велики број градова
из свих земаља бивше Југославије.
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СПОРТСКО „ГРАДИШКО ЉЕТО 2019.“
Турнир „Браво“ отворио
„Градишко љето 2019.“

општина из Републике Српске и додао да је учешће узела
и екипа из Дарувара из Хрватске што турниру даје међународни карактер.
Турнир су подржали Градска управа Градишка и Министарство породице, омладине и спорта Републике
Српске.

Одржан „Градишки ноћни ценер“

Прва манифестација у оквиру програма „Градишког
љета 2019.“ био је турнир у малом фудбалу „Браво 2019.“
који је од 14. до 28. јуна одржан на спортском терену
Средње стручне и техничке школе Градишка.
Екипа „Маркет АС“ побједник је четвртог турнира у
малом фудбалу за сениоре. Oни су у финалу побједили
екипу „Пети Неплан-Дворац Бејићи Усора“. У јуниорској
конкуренцији побједник финала је екипа „Јога“ док је друго
мјесто заузела екипа „Миа ду“.
Учесницима су подијељене пригодне награде и захвалнице за учешћу на турниру. Главна награда ове године
износила је 7000 КМ коју је освојила екипа из сениорске
конкуренције „Маркет АС“.
Турнир је организовало Удружење грађана „Наша Сава“
уз помоћ бројних спонзора и Града Градишка.
Градоначелник Зоран Аџић рекао је да овај турнир
постаје бренд Градишке, да се по бројности екипа види да
расте сваке године и да ће Градска управа увијек помагати
развој спорта у Градишци.
„Градска управа улаже напоре да се до краја године
заврши спортска дворана, како би млади спортисти имали
могућност да организују овакве турнире и у затвореном
простору“, истакао је Аџић.
Секретар удружења „Наша Сава“ Младен Мајданац
рекао је да су они као организатори задовољни квалитетом
фудбала и одзивом публике те да су на турниру учествовале укупно 44 екипе, 28 сениорских и 16 јуниорских
из читаве бањалучке регије, док је једна екипа из Хрватске.
Поред спортског дијела у оквиру турнира организована
је хуманитарна акција за помоћ Удружењу родитеља дјеца
са аутизмом “Дуга” Градишка.

Турнир у малом фудбалу
“Градишка-Крушкик 2019“
На спортском терену у Крушкику одигран је 15. по реду
турнир у малом фудбалу “Градишка-Крушкик 2019“.
Побједник турнира у сениорској конкуренцији је екипа“Дворац-Бејић“ из Усоре, а у јуниорској екипа“Јога“ из
Градишке. Друго мјесто у сениорској конкуренцији припало
је екипи“Аркадија“ из Градишке, док је другопласирана
екипа у јуниорској конкуренцији “Бакус“, такође из Градишке.
Организатор турнира Денис Шмитран рекао је да је на
турниру учествовало 20 сениорских и 11 јуниорских екипа
из Градишке, Добоја, Брода, Бањалуке и других градова и

Ове године у организацији Атлетско-рекреативног клуба
Градишка одржан је први Градишки ноћни ценер у оквиру
програма “Градишко љето 2019.”
У трци је учествовало око 350 тркача из Републике
Српске, БиХ, Хрватске и Словеније али и из других земља
Европе и Свијета. Трка је подијељена у два дијела, први
дио трке остављен је за најмлађе до 14. година, а дужина
етапе износила је 800 метара. Други дио трке остављен је
за остале учеснике који су могли да се пријаве на трку од
3 и 10 км у зависности од припреме.
Побједу у трци узраста до 14. година за дјечаке однио је
Ајдин Спахић из Атлетског клуба Козарска Дубица, док је у
истом узрасту за дјевојчице прво мјесто освојила Јована
Радуловић из Атлетског клуба Прњавор.
Побједница другог дијела трке на 3 км је Томаш
Слађана из Атлетског Клуба Бањалука док је у мушкој
конкуренцији прво мјесто заузео Млађан Самарџић из
Атлетског клуба „ЦРОСС“ из Брчког.
Побједник трке на 10 км у мушкој конкуренцији је Срђан
Самарџић из Атлетског клуба „Маратон“ из Брчког док је
Амела Трожић и з Санског Моста била најбоља у женској
конкуренцији.
Организатор Дејан Јакељић је изразио задовољцзво
одазивом учесника и он се захвалио свима који су дошли
да подрже ову трку.
Након трке за учеснике и публику је организован Ди-џеј
парти и ватромет код Културног центра.

25. Државно првенство
у спортском риболову у Градишци
На ријеци Сави у Градишци одржано је 25. Државно
првенство у спортском риболову. Такмичење је одржано у
појединачној и екипној конкуренцији у категорији кадети,
јуниори и сениори, а учешће је узело 120 тамичара.
У катергорији сениора побједник у екипној конкуренцији
је СРД „Врбас“ из Лакташа док је у појединачној конкуренцији у излову рибе прво мјесто освојио Градишчанин
Раде Мајсторовић из СРД „Амур“.СРД „Врбас“ био је
најбољи у конкуренцији за сениорке у обе категорије, тако
је Остојић Маријана из Лакташа понијела титулу.
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У категорији јуниора до 20. година прво мјесто у
екипној конкуренцији освјио је СРД „Врбас“ док је у
појединачној конкуренцији најбољи био Миодраг Радић из
СРД „Врбас“. За јуниорке прво мјесто освојила је Бардак
Дијана из Брода чији је СРД „Сава“ био најбољи и у екипној
конкуреницји.
Код кадета побједу у екипној конкуренцији однио је СРД
„Челинац“ док је Себастијан Мујакновић побједио појединачно. Кадеткиње СРД „Босна “ из Добоја су биле најбоље
екипно док је у појединачној конкуренцији Марина Новарлић из СРД „Укрински цвијет“ Прњавор била најбоља.
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности Давор
Глишић рекао је да чињеница да су од укупно 25. Државних
првенстава у спортском риболову, 22 одржана у Градишци
говори о атрактивности ове риболовне стазе и да се у
будућности може размишљати о одржавању европског
првенстава у риболову који би имао велики значај за
Градишку и Републику Српску.
Технички секретар Спортско риболовног друштво
„Амур“ Градишка Слободан Голић рекао је да ова
риболовна стаза на Сави изледа одлично уз помоћ градске
управе Градишка која је помогла организацију овог
такмичена и КП „ Градска чистоћа“.
Спортско риболовно друштво „Амур“ Градишка броји
170 чланова. Током септембра планирају организовати
школу риболова у којој очекују око 50 полазника.

способности те се на тај начин стварају здраве личности
које у перспективи у будућности постају носиоци друштвених активности како на подручју Градишке тако и
Републике Српске,” нагласио је Аџић.
На крају такмичења највише успјеха имали су кајакаши
домаћег Кајак кану клуба “Сава” који су у екипној
конкуренцији освојили прво мјесто. Друго мјесто припало
је кајакашима “Марсоније” из Славноског Брода док су
трећи били такође такмичари из Славонског Брода, екипа
“Олимпика”.
На такмичењу је учествовало 12 екипа са 200 такмичара из Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине.
Такмичење је одржано у пет дисциплина К1,К2 и К4 Ц1 И
Ц2 и пет категорија – млађи кадети, кадети, млађи јуниори,
јуниори и сениори.
Регата се у Градишци организује од 2010. године, а од
прошле године у оквиру програма манифестације „Градишко љето“.
Кајак кану клуб „Сава“ је већ другу годину актуелни
првак БиХ и вишеструки првак Републике Српске.

„StreetBall 3 x 3“ Градишка 2019
У Градишци одржан шести турнир у уличној кошарци
"StreetBall 3 x 3", а побједнички пехар у сениорској конкурецији и награду од 4.000 КМ освојила је екипа "3 на 3
Внање Горице" из Словеније, која је у Финалу савладала
тим "XXX - Да ме није" из Сарајева, резултатом 16:13.
Играч побједничког тима Лука Смојица истакао је да је
турнир у Градишци веома добро организован, а противничке екипе веома квалитетне, али да су добром игром

9. Међународна регата
„Меморијал Срђан Бакић“

На ријеци Сави одржана је 9. Међународна регата
“Меморијал Срђан Бакић”, такмичење у кајаку и кануу на
мирним водама.
Регату је отворио градоначелник Зоран Аџић који је том
приликом рекао да је Кајак кану клуб “Сава“ Градишка
један од најмлађих спортских друштава на подручју града,
али да су за кратак период успјели постићи фантастичне
резултате .
“Захваљујем се младим људима који су чланови овог
клуба и стручном руководству које прави фантастичне
спортисте, ово је велика ствар за младе људе да се баве
једним здравим спортом који развија физичке и психичке

успјели да дођу до побједничког пехара.
Градиначелник Градишка Зоран Аџић рекао је да је
Градишка била центар стритбола у региону, те честитао
организацији младих "Грин", који су успјели да организују
овако квалитетан турнир.
Аџић је истакао да је Градска управа максимално
подржала организаторе турнира, који су екипе из Србије,
Словеније и Хрватске оцијениле као један од квалитетнијих
у региону.
Организатор турнира Душан Ристић рекао је да су сви
у организацији турнира веома задовољни игром екипа и
бројем гледалаца.
Он је захвалио на подршци Градској управи града
Градишка и свим другим спонзорима, наводећи да је у
плану да наредне године овај турнир постане сателиттурнир за неки од већих турнира у окружењу, а у наредном
периоду и да постане први челенџер стритбол турнир у
БиХ.
У јуниорској конкуренцији побиједила је екипа "Пекара
Милун", кадетској "КаФе Рио", код пионира најбоља је била
екипа "Аутолимарска радња Вучетић", а у мини баскет
конкуренцији најбољи је био тим "Спорт каФе". Најуспјешнији у такмичењу у шутирању тројки био је Далибор
Благојевић.
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ОДРЖАН „ЈУВЕНТА СПОРТ
СТАРС КУП 2019“

У Градишци је одржан Четврти међународни турнир
"ЈУВЕНТА СПОРТ Старс куп 2019" који је организовао
фудбалски клуб “Старс” Градишка. На турниру су учествовале генерације од 2007 до 2010.
Фудбалери “Старса” из Градишке побједници су купа
2019. у генерацији 2007. Златну медаљу у генерацији 2008.
освојила је екипа “Чукаричког” из Београда. У генерацији
2009. најбољи су били фудбалери “Црвене Звезде” из
Београда, а фудбалери “Динама” из Загреба освојили су
злато у генерацији 2010.
“Динамо” је учествовао већ четврту годину на овом
турниру и радо се одазивају на позив организатора, рекао
је тренер Марко Циндрић.
“Нама је овдје било одлично. Дјеца су уживала, организација је одлична, тако да ћемо се вратити и идуће
године. Наша Отворена школа 2008. била је у финалу, што
је велики резултат, а играчи 2010 годиште су освојили куп
побједивши у финалу “Црвену Звезду” са 2:1”, рекао је
Циндрић.
Тренер “Чукаричког” Владимир Булатовић рекао је да
су ове године били доста успјешнији у односу на претходну
годину кад су стигли до четвртфинала.
Директор фудбалског клуба “Старс” Саша Раца рекао
је да су и ове године оправдали очекивања.
“Основни циљ Четвртог међународног турнир “ЈУВЕНТА
СПОРТ Старс Куп 2019.” је промоција клуба и града као и

дружење дјеце, а на другом мјесту је ко ће освојити
награду. На овом турниру могло се видјети много лијепог
фудбала и много талената. На крају признања су отишла у
Београд, Загреб али остала и у Градишци. “Старс” је у
генерацији 2007. освојио прво мјесто побједивши “ Црвену
Звезду” у финалу док је генерација 2009. освојила треће
мјесто”, рекао је Раца.
На турниру су учествовале екипе звучних имена као
што су “Црвена Звезда” и, “Чукарички" из Београда,
“Динамо” Загреб и многи други а тренери ових клубова су
се сложили око тога да су овакви турнири идеални за
препознавање младих талената па су тако у “Црвеној
звезди” почела играти два млада фудбалера Старса,
Душан Петровић и Драган Пејић.
Душан Петровић у Старсу је шест и по година и како
каже пошто се показао добар на турнирима Звезда га је
препознала и позвала да игра за њих. До сад је за “Црвену
звезду” наступио на два турнира.
Драган Пејић у Старсу тренира седам година и не крије
задовољство што од скоро наступа у тиму Звезде. Он је
додао да је прошле године био најбољи играч “Старс купа
2018” и изразио наду да ће и ове године поновити успјех.
Четврти ЈУВЕНТА СПОРТ Старс куп 2019 затворио је
предсједник Скупштине града Градишка Миленко
Павловић који је честитао организаторима али и свим
такмичарима и њиховим тренерима.

КАРАТЕ КЛУБ „НИТЕН“ ПОНОС СВОГА ГРАДА

Шукало и Марина Гугуновић. Бронзану медаљу у борбама
у конкуренцији јуниора освојио је Дамјан Голић.
На овом првенству учествовало је 97 клубова и 497
такмичара.

У Вишеграду је крајем августа одржано карате
Првенство Републике Српске за узраст кадети, јуниори и
У21 млађи сениори.Клуб борилачких вјештина “Нитен” из
Градишке учествовао је на овом првенству са пет својих
такмичара који су освојили исто толико медаља: једну
златну, три сребрне и једну бронзану.
Златом се окитила женска јуниорска екипа у катама, а
екипу су чиниле Марија Зјајић, Ивана Шукало и Марина
Гугуновић.Сребрене медаље у Градишку донијели су
Марија Зјајић у катама, Дамјан Голић у катама и у борбама,
те бронзану медаљу у борбама јуниорке освојила је опет
Марија Зјајић чиме је постала најуспјешнија такмичарка
првенства са три освојене медаље.
Ове медаље су их одвеле на државно првенство БиХ у
Сарајеву за кадете, јуниоре и млађе сениоре до 21 године
одржаном 31. августа на којем су такмичари Нитена из
Градишке освојили двије медаље.Јуниорке у катама
екипно освојиле су сребрну медаљу и на тај начин постале
вице првакиње БИХ. Екипу су чиниле Марија Зјајић, Ивана
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ЕКИПА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ХРАСТ“
ПОБЈЕДНИК ТУРНИРА „БОКОВИ 2019“
Екипа "Удружење грађана Храст" побједник је
овогодишњег Осмог меморијалног турнира у малом
Фудбалу "Бокови 2019", који је организован у знак сјећања
на 16 бораца који су погинули у одбрани Градишке 8.
августа 1992. године.
Екипа "Удружење грађана Храст" у Финалу, које је
одиграно 7. августа, савладала је екипу "Дрво бријест Грингоси" резултатом 4:1.
Играч побједничке екипе Борис Гарић истакао је да је
ове године на турниру била најбоља организација, али и
конкуренција међу екипама.
Он је додао да на турниру учествују већ шест година,
да су још једном били освајачи, али да је ове године било
много добрих екипа, те је и борба за пахар била много
тежа.
Начелник Службе градоначелника Градишке Горан
Суботић истакао је да овај турнир треба да се одржава и
убудуће, како би вјечно живјело сјећање на борце који су
дали своје животе за одбрану Градишке и Републику
Српску.
Члан Мјесне борачке организације Бок Јанковац Мачковац Бранислав Гавриловић захвалио је играчима
свих 12 екипа које су учествовале на турниру, нагласивши
да је турнир протекао у фер и спортској атмосфери.
У утакмици за треће мјесто екипа "Архангел" побједила
је екипу "Градске борачке организације" резултатом 6:4.

Побједничкој екипи припао је пехар, медаље и награда
од 200 КМ, другопласираној 150 КМ, трећепласираној 100
КМ, а четвртопласираној екипи 50 КМ.
Tурнир је организовала Мјесна борачка организација
Бок Јанковац - Мачковац, уз подршку Градске управе
Градишка, Градске борачке организације и мјесне
заједнице.

„СЛОГА ДИПО“ ПОБЈЕДНИК
ТУРНИРА У КОЗИНЦИМА

ЕКИПА „АРКАДИЈА“ ПОБЈЕДНИК
ТУРНИРА „АЛЕКСАНДАР АЦО ВУКОВИЋ“

На стадиону у Козинцима 4. августа одиграна је
завршница 24. Меморијалног Фудбалског турнира “Да се
не заборави”, који су организовали мјесна заједница и
Фудбалски клуб "Братство" из Козинаца.
Побједнички пехар припао је екипи "Слоге ДИПО" из
Горњих Подградаца, која је у Финалу савладала "Омладинац" из Брестовчине, резултатом 1:0.
У утакмици за треће мјесто на турниру екипа "Братства"
из Козинаца савладала је "Козару" из Tурјака, резултатом
3:1.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Козинци и
Фудбалског клуба "Братство" Игор Павић рекао је да су као
организатори презадовољни игром и понашањем свих
учесника турнира.
"Мислим да је побједила најбоља екипа, која је
показала највећи квалитет и имала младе играче чија је
свјежина била превага на терену", додао је Павић.

На теренима кафе бара“Twins“ средином августа
одржан је Четврти меморијални турнир „Александар Ацо
Вуковић“.
Побједнички пехар припао је екипо кафе бара
„Аркадија”, која је након извођења пенала савладала екипу
„МЛ“ резултатом 2:1.
Један од организатора турнира Мирко Писарић рекао
је да је на турниру играло осам екипа и да је презадовољан
игром и понашањем свих учесника турнира.
„Захваљујем свима коју су помогли да се одржи овај
турнир и да тиме очувамо сјећање на Александра Ацу
Вуковића, да га се сјећамо уз спорт који је и он сам највише
волио“, додао је Писарић.
За најбољег играча турнира проглашен је Марко
Зекоња, док је најбољи голман Данијел Кашић, обојица
играчи „Аркадије“.
Средства прикупљена на турниру утрошена су у
хуманитарне сврхе.
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Долетјеле роде

Мали грађани Градишке рођени и уписани у Матичну књигу
рођених Градишке у периоду од 01.05. до 30.08.2019. године
Ивона Гиговић, кћи Велибора и Ратке; Николија
Матавуљ, кћи Срђана и Мирјане; Леон Козијевић, син
Данијела и Татјане; Сара Слијепчевић, кћи Вукашина и
Јелене; Софија Берић, кћи Срђана и Јелене; Ноа Караћ,
син Александра и Иване; Филип Некић, син Емира и Ранке;
Марина Бралић, кћи Небојше и Јадранке; Марко
Илишевић, син Љубомира и Милане; Уна Бошњак; кћи
Нермина и Барбаре; Анђела Шајин, кћи Срећка и Росе;
Никша Шмитран, син Ђурице и Бојане; Атенеа Којић, кћи
Дејана и Дајане; Дуња Сувајац, кћи Дражена и Бојане,
Милица Аџић, кћи Зорана и Мирјане; Славко Кесић, син
Славише и Горане; Јана Јанковић, кћи Младена и
Радмиле; Милан Поповић, син Венсона и Драгане; Милица
Бојановић, кћи Немање и Тање; Марина Зрнић, кћи
Радована и Бојане; Јован Буловић, син Синише и Емилије;
Софија Николесић, кћи Мирослава и Далиборке; Аника
Илић, кћи Бошка и Вање; Марија Маринковић, кћи
Александра и Драгане; Лана Крејић, кћи Душка и Вере;
Инес Герзић, кћи Алдина и Нерме; Лена Марић, кћи
Мирослава и Гордане; Марија Тешић, кћи Бобана и Жане;
Маја Лукић, кћи Борише и Весне; Сергеј Мишић, син
Срећка и Андрее; Емилија Ковачевић, кћи Мирка и
Гордане; Алекандар Чекић, син Огњена и Иване; Анел
Бркић, син Рашида и Лидије; Коста Грујић, син Драгана и
Катарине; Борислав Топић, син Ђорђа и Милке; Сара
Чикић, кћи Милована и Милене; Новак Малешевић, син
Милорада и Слађане; Давид Зелић, син Свјетислава и
Горанке; Стефан Маџар, син Бранислава и Сузане; Давид
Ковљен, син Слађана и Ангелине; Марина Бастам кћи
Бојана и Јелене; Лана Слијепчевић, кћи Дражена и
Сњежане; Марко Суботић, син Остоје и Бранкице; Матија
Јовичић, син Горана и Милене; Алекса Деспотовић, син
Славише и Горане; Никола Бакић, син Александра и

Сандре; Петра Тошић, кћи Милоша и Гордане; Вукашин
Пушкар, син Раденка и Николине; Љиљана Перић, кћи
Младена и Звјездане; Лазар Кљајић, син Александра и
Тијане; Марија Тополовић, кћи Александра и Бобане;
Немања Тргић, син Бојана и Бојане; Ела Будимовић, кћи
Адмира и Емине; Марко Тороман, син Остоје и Драгане;
Милица Суботић, кћи Марка и Вање; Андреа Липовац, кћи
Младена и Данијеле; Милош Богојев, син Владимира и
Бојане; Лазар Кљајић, син Горана и Огњенке; Ивана
Мисимовић, кћи Карађорђа и Аните; Аљоша Кесић, син
Милоша и Андрее; Емилија Пауковић, кћи Зорана и
Жељане; Милица Малинић, кћи Вукашина и Сандре; Ена
Боројевић, кћи Предрага и Јоване; Никола Никифор, син
Чедомира и Душке; Лазар Јандрић, син Дариа и Дејане;
Медина Кахрић, кћи Далибора и Сњежане; Теодор
Липовац, син Милорада и Михаеле; Јана Вуковић, кћи
Срђана и Вање; Софија Савановић, кћи Младена и Јелене;
Давид Малешевић, син Зорана и Милане; Павле
Гвозденовић, син Марка и Јелене; Зоја Зец, кћи Борислава
и Биљане; Василије Миловановић, син Немање и Јоване;
Емилија Кошпић, кћи Дражена и Бојане; Миња Кличковић,
син Зорана и Сање; Лука Самелак, син Златка и Невене;
Вук Качавенда, син Срефана и Адријане; Катарина
Суботић, кћи Огњена и Слађане; Јенан Хотић, син Златка
и Селиме; Његош Голубовић, син Славка и Ивоне; Никша
Лулић, син Саше и Ковиљке; Лука Јеремић, син Душка и
Невене; Ана Љепојевић, кћи Ранка и Зоране; Емилија
Влаинић, кћи Бојана и Гордане; Тодора Стојаковић, кћи
Милана и Радојке; Софија Таминџија, кћи Марка и Драгане;
Милица Десанчић, кћи Ђорђа и Слађане; Емануел
Тривуновић, син Михајла и Наташе; Михајло Бабић, син
Николе и Дијане.
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СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛЕ!
Настава у школској 2019/2020. години почела је за 3549
основаца и 1455 средњошколаца.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић упутио је честитке
поводом почетка нове школске године свим ученицима и
наставницима, нагласивши да ће Град Градишка пружити
максималну подршку средњим и основним школама како би се
створили што бољи услови за школовање.
Градоначелник је 2. септембра посјетио основне школе „Петар
Кочић“ у Новој Тополи и „Козарска дјеца“ у Крушкику и том
приликом првачићима уручио пригодне поклоне.
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