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Рад и активности Удружења Граховљана и пријатеља Босанског Грахова у 2017. и 

2018.години одвијао се у сложеним друштвено-економским и социјалним условима како у 

нашој земљи тако и нашој матици Босанском Грахову, у БиХ,  које је Дејтонским споразумом 

припало 10.-том Херцег Босанском кантону са седиштем у Ливну.  

Тежак положај наших земљака дао нам је подстицај и додатни мотив да се Удружења са 

новоизабраним руководством максимално ангажује на реализацији Програмске оријентације 

за период 2018.–2022.године. 

Организациони развој Удружења 

 По одржаној седници Скупштине Удружења конституисани су Извршни и Надзорни 

одбор чиме су створени услови за рад органа Удружења и спровођење у дело зацртаних 

задатака.  

Чланство Удружења 

На плану стварања евиденције и омасовљења чланства Удружења предузете су 

различите информативно пропагандне активности: 

- донета је одлуку да чланарина буде 1.000,00 динара за запослене ,  

а упола мањи износ  500,00 динара за ђаке, студенте, незапослене и пензионере; 

- на веб сајту www.grahovo.org, омогућено је он лајн учлањавање; 

- на завичајној вечери је промовисано учлањене; 

- омогућено учлањавање у канцеларији Удружења; 

- промовисано је учлањење и у личним контактима; 

Упркос свим предузетим активности нису остварени завидни резултати Да ли због  

висине чланарине или због вредности чланске карте учлањено је  98  чланова. С тим у вези 

Извршни одбор Удружења донео је одлуку да се одштампају чланске карте са новим логом 

Удружења и да се повећа њена вредност тако што ће се омогућити бенефити (да имају попуст 

за неку од услуга или производа наших чланова и њихових пословних партнера и да се уведе 

попуст на улазнице - карте за Граховско вече. Такође да се пронађе мотивациони приступ 

привлачењу нових чланова, нарочито оних из редова млађе популације. Који би проактивним 

деловањем допринели ефикаснијем и дугорочном раду Удружења. 

Договор је да се контактира што већи број земљака и прикупе адресе на које ће се 

доставити финансијски извештај, наративни извештај и чланске карте како би се повећало 

чланство Удружења и самим тим подржао рад Удружења.  

 Постоји идеја да се формира база података грађана Србије рођених у Босанском Грахоу и 

њихових потомака настањених у Београду и евентуално у Србији. Евиденција из базе података 

би се користио за позивање грађана у чланство Удружења, промоцију програмских активности 

Удружења,  као и за позивање на гласање и излазак на изборе у Босанском Грахову. За ову 

активност неопходна је сарадња и помоћ надлежних органа МУП Р Србије и Општине Босанско 

Грахово . 
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Ради боље покривености, лакше доступности и реализације програмски активности, идеја 

да се формирају пододбори ( подружнице) у Футогу и Накову ( с обзиром да највећи број 

наших људи живи у тим местима )  није заживела али се није одустало од ње. 

Извршни одбор Удружења 

 У извештајном периоду за 2018.годину одржано је 9 седница Извршног одбора 

Удружења у проширеном саставу на којима су присуствовали и чланови Надзорног одбора и 

заинтересовани појединци спремни да помогну. 

 На седницама су разматране све најважније теме везане за реализацију програмских 

активности, хуманитарних акција, стварања материјалних предуслова за рад и деловање 

удружења. 

Због приватних обавеза један број чланова ИО није долазио на седнице. Да би се 

подигли капацитети и побољшала ефикасности рада и одлучивања у Извршном одбору 

Удружења, донета је одлука у складу са одредбама Статута Удружења ( чланови 22. и 26.) да се 

уместо Балаћ Милана и Вукобрат Горана који су показали неактивности недостатак времена 

за рад и ангажовање у раду Извршног одбора изаберу - ооптирају Милан Галић и Владимир 

Гашић. 

Скупштина Удружења 

На основу члана 22. и члана 23. Статута и на предлог Бранка Тривана председника, 

Извршни одбор Удружења је донео одлуку о сазивање  редовне седнице Скупштине Удружења 

Граховљана и пријатеља Босанског Грахова  за суботу 20.априла 2019.године са почетком у 

17,00 часова у трибинској сали  на првом спрату Дома омладине Београда. 

Материјална основа 

Да би се створили материјално технички услови за рад и функционисање Удружења и 

реализацију зацртаних програма Удружења, предузете су следеће активности: 

У договору са Завичајним удружењем Дрварчана обезбеђено је заједничко коришћење 

пословног простора на Новом Београду у Булевару Милутина Миланковића 120 Б-локал 26 

(преко пута зграде Арена спорт на Новом Београду) . Брендиран је простор, излог и врата 

просторија. План је такође да се набави адекватан намештај. 

За потребе вођења администрације, финансијско техничке документације, реализације 

програма и евиденције чланства, ангажован технички секретар Удружења Јована Скакић и 

уведено дежурство четвртком и петком у послеподневним часовима.  

Набављен је лап топ као  техничко средство и предуслов за рад и функционисање 

Удружења (вођења администрације, финансијско техничке документације, реализације 

програма и евиденције чланства), као  и за прављење текстова и постављање објава на 

интернет презентацији и фејсбук страници Удружења. 

Организацовано је промотивно дружења чланова у новом простору  у четвртак 31.маја 

2018. Године када је организовано коктел вече поводом отварања просторије уз помоћ 

донатора. 
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ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА 

ДОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ДЕЦИ БОСАНСКОГ ГРАХОВА 

Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова је успешно спровело акцију прикупљања 

средстава, набавке и доделе Новогодишњих пакетића деци Босанског Грахова. Уз помоћ Општине 

Босанско Грахово уприличен је скромни програм на којем је наступала школска фолклорна секција која 

је имала јавни наступ први пут после 23 године. Након наступа уследила је додела пакетића у холу 

Општине Босанско Грахово.  

Показали смо да заједно можемо да радимо и практично за пар недеља организујемо акцију, 

сакупимо довољно средстава, набавимо пакетиће и да измамимо осмехе наших најмладјих што нам је и 

био циљ. Осим новогодишњих пакетића успели смо да организујемо и набавку хармонике за школску 

фолклорну секцију. 

Овом приликом се захваљујемо свим донаторима  на пруженој подршци и спремности  да се 

заједно покренемо како би улепшали Новогодишње празнике нашим најмлађим Граховљацима, а 

наравно и свим у Општини Босанско Грахово који су помогли да се одржи овај програм и уради додела 

пакетића.  У име Удружења Граховљана и пријатеља Босанског Грахова, захваљујемо се донаторима. 

ЗАВИЧАЈНО ВЕЧЕ ГРАХОВЉАНА 2018 

Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова организовало је завичајно вече у 

препуној сали ресторана Балашевић у Београду и након неколико година паузе окупило земљаке. Због 

објективне спречености Бранка Тривана председника, испред удружења Граховљака господин Воислав 

Галић поздравио је госте и укратко упознао присутне о задатим циљевима и задацима Удружења, а 

исто тако и о постигнутим резултатима које је Удружење остварило за врло кратко време откад је 

обновљено.  

Након говора домаћина ове вечери госте је поздравио и председник општине Босанско Грахово 

господин Душко Радун и упознао присутне са ситуацијом у завичају која није ни мало лака. Такође, 

господин Миодраг Линта народни посланик и председник Савеза срба из регионаа  је упознао присутне 

са корисним информацијама у вези пријаве имовине и проблемима Срба у региону. После уводних 

говора програм је настављен у веома пријатној атмосфери уз песму и игру КУД-а из Грахова. По 

многима то је био и најемотивнији део вечери јер су наша деца после 23 године наступала јавно ван 

Грахова пред толиком публиком. Хвала вам децо, поносни смо на Вас !  

Програм ја настављен наступом Крајишке групе Лазо и Гоци који су подгрејали и онако 

изузетну атмосферу, а уз звуке родног краја Баја Мали Книнџа је разгалио душу свих присутних. Након 

познатих певача Владо Руњо нас је подсетио гуслама на давна времена, а Миле Гаврило Принцип 

својом поезијом на ова садашња. 

Посета храму Св. Саве, Етнографском музеју и манастиру Св. Арханђела Михајла и Гаврила 

У склопу организације завичајне вечери Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова 

је приредило дочек деце из Грахова, Дрвара, те посету храма Светог Саве, Етнографског музеја и 

манастира Св. Арханђела Михајла и Гаврила у Раковици где је сахрањен бивши српски патријарх Павле. 

Тешко је описати речима дечије дивљење и усхићење када су ушли у највећи православни храм на 

Балкану, то је могло само да се осети. Осећања су била помешана понека суза, радост сто су се нашли на 

оваквом светом месту и туга сто се по ко зна који пут у историји присећамо величине српске жртве. Ова 

http://www.grahovo.org/poseta-hramu-svetog-save-etnografskom-muzeju-i-manastiru-sv-arhandela-mihajla-i-gavrila/
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деца су веома добро знала значење те речи, а колико су била дирнута посетом видело се на њиховим 

лицима.У тренуцима молитве у храму, присетили смо се речи протојереја Оца Војислава Билбије, пре 

свега великог хуманисте, човека и свима нама познатог Граховљака: „По величини наше жртве, ми смо 

неуништиви“. 

После обиласка храма посетили смо и Етнографски музеј где су деца могла да виде сталну 

изложбу „Народна култура Срба у XИX и XX веку“ Како деца играју у КУД-у Грахово најзанимљивији део 

поставке у музеју им је управо био – изложене свечане народне ношње.  

Да би уживали у посети ова два тако значајна места у Београду помогли су наши пријатељи и у 

то име Удружење се пре свега захваљује господину Стевану Бањцу на дружењу и одвојеном времену, 

Милошу Стаменковићу студенту Богословског факултета, господину Радовану Пиљку из Народног 

Музеја и Вјери Медић кустосу Етнографског музеја. 

Хвала свима вама који волите Грахово и борите се за њега ! 

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ДОДЕЛА ДОНАЦИЈЕ ПОРОДИЦИ ДРАГАНА ВЛАДУШИЦА  

Током фебруара 2018.године наше Удружење је покренуло акцију „ Помоћ Драгану 
Владушићу“.Драган је седмогодишњи дечак који живи у српском селу Тишковац у Федерацији БиХ и 
свакодневно одлази у šколу удаљену 17 км у Босанско Грахово. Уједно је и једино дете у селу, у ком 
нема ни струје. 

Тада смо разговарали са дечаковим родитељима који су нам рекли да им је неопходан агрегат и 
убрзо смо о томе обавестили чланове Удружења и наше пријатеље, позвали смо их да нам помогну како 
би прикупили средства и купили агрегат. Започели смо активности тако што смо објавили на фејсбук 
страни текст о Драгану који смо преузели од Блиц инфо Републике Српске. У кратком року на позив су 
се одазвали људи доброг срца и план је био испуњен.  

Крајем априла 2018.године екипа из извршног одбора Удружења је отпутовала у Босанско 
Грахово, тачније у село Тишковац, посетила и упознала малог Драгана, његову породицу и уручила им 
агрегат – донацију удружења. Иако овај весели дечак није ни био свестан шта се око њега дешава и 
зашто смо се уопште окупили знамо да је његовој породици и те како драго због добијеног агрегата, а 
то су нам доказали својим веома срдачним гостопримством по чему су познати људи из ових крајева. 
Драган се није одвајао од нечег њему много дражег – фудбалске лопте са којом нас је изазивао на дуел. 
Наравно да нас је победио, јер је овај малишан већ постао победник у много тежој, животној 
борби.Убрзо нас је и потпуно разоружао својим дечијим смехом и подсетио нас да због истог живот има 
смисла. Овом приликом захваљујемо се управи и председнику општине Босанско Грахово, господину 
Душку Радуну, који нам је обезбедио возила да се превеземо до Тишковца, а посебно што омогућавају 
Драгану свакодневни превоз до школе. 

Велико хвала донаторима, који су још једном показали да смо заједно када је најпотребније  

ОБЕЛЕЗАВАЊЕ 100 ГОДИНА ОД СМРТИ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 

У Босанском Грахову, месту рођења Гаврила Принципа, 29.04.2018. године је обележено 100 

година од његове смрти. Обележавању стогодишњице Гаврилове смрти је између осталих 

присуствовао члан Председништва БиХ из Републике Српске господин Младен Иванић, министар рада 

и борачко инвалидске заштите Српске господин Миленко Савановић, председник Срба у региону 

господин Миодраг Линта, Конзул Републике Србије у БиХ г-ђа.Марија Бакоч и многи други уважени 

гости. 

Обележавање је почело Светом архијерејском литургијом у Цркви Светог Петра и Павла у 

Грахову, коју је служио Његово преосвештенство епископ бихаћко – петровачки Сергије. Након 
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литургије, положени су венци палим борцима војске Републике Српске на спомен обележју испред 

Цркве у Босанском Грахову, а затим настављен обиласком гробова родитеља Гаврила Принципа. Након 

тога уважени гости, новинари и остали посетиоци су кренули путем ка селу Обљају у обилазак 

Принципове родне куће. У оквиру обележавања овог значајног датума, уприличено је и обраћање 

званичника након чега је уследио културно забавни програм и на крају ручак.Целокупан догађај је 

организовала општина Босанско Грахово на чијем је челу начелник Душко Радун. 

Гаврило Принцип је на Видовдан 28. Јуна 1914 године, у Сарајеву пуцао на аустроугарског 

престолонаследника у знак протеста против аустроугарске окупаторске политике и тежње. На тај 

начин је заједно са члановима Младе Босне изразио тежњу већинског српског народа за ослобођењем и 

уједињењем. У време када се догодио атентат Гаврило је био сувише млад за смртну казну тако да 

је осуђен на двадесет година затвора где је био изложен страшним мучењима. Казну је служио у 

чешком граду Терезину, где је и умро 28.априла 1918. године. 

ОПШТИ ИЗБОРИ 2018 у БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ  

Удружење се активно укључило у тромесечну акцију ( рок да се пријаве за гласање је био до 24. 

јула) промоције, обавештавања и подстицања грађана са правом гласа и избехлих лица из БиХ како би 

се евидентирали, стекли право и пријавили за гласање на општим изборима у БиХ.  

Право да гласају изван Босне и Херцеговине на општим изборима у БиХ, које су одржани 7. 

октобра 2018. године, имали су две категорије грађана: 

1. Избјегла лица из Босне и Херцеговине која су се налазила на попису становништва 1991.г.; 

2. Лица које привремено бораве ван Босне и Херцеговине. 

На интернет презентацији Удружења постављене су све релевантне информације, процедуре, 

упутства за Опште изборе у БиХ, тако да су се грађани којима је доступан интернет могли информисати 

и добити упутство како да се пријаве, евидентирају и стекну право гласа и како да гласају. 

Заједно са Удружењем Дрварчана и Удружењем Огњена Марија Ливањска за оне мање вичне 

интернету организовано је дежурство у новој канцеларији  Удружења, где су се могле добити све 

додатне информације, преузети образац, упутства и помоћ. 

ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА БОСАНСКО ГРАХОВО 2018 

Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова уз подршку Министарства спољних 

послова Републике Србије и Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону је организовало 

„Школу српског језика“. 

Наша деца која живе у Босанском Грахову и која су боравила у њему од 30.07. до 04.08.2018 год. 

имала су прилику да похађају часове српског језика и уз ћирилицу уче о историји и култури свога града 

и његових познатих становника. Од 30.07. до 04.08.2018.године одржана су следећа предавања 

- О историји Грахова и његовим културним споменицима деци је говорио професор историје 

Душан Гашић, срећан и задовољан као истинити Граховљак што му се указала прилика да се дружи са 

децом из свог родног краја. Наравно да је посветио час из историје нашем најпознатијем Граховљаку 

Гаврилу Принципу о коме су деца са великом пажњом слушала и уживала. 

- Часове о развоју српског језика и реформи ћириличног писма на један веома интересантан и 

пријемчив начин, деци је предавала професорица руског језика Драгана Триван, која се веома 

потрудила да деци пренесе љубав према језику и ћириличном писму.  
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Уз љубав према језику деца су показала и своју креативност пишући и цртајући ћирилична слова како 

би оставили уметнички печат на себи својствен начин. 

- На часу из књижевности, говорећи о делу омиљеног српског дечијег писца „Поход на мјесец“ од 

Бранка Ћопића, професорица српског језика Милка Радловић Рисовић је показала професионалан 

однос према деци као и велико интересовање да помогне. Она се са задовољством одазвала на позив 

Удружења да учествује у настави са надом да ће опет бити прилика да се сретнемо и помажемо. 

- Последњи часови из књижевности проф. Милка и Драгана су одржале у СД „ Гаврило Принцип “ 

где су деца помно слушала предавање о делу „ Јазавац пред судом “ нашег великог писца Петра Кочића 

и активно учествовала у разговору као и на сваком часу до тада. 

- Паралелно са школом  српског  језика  своје знанје из математике  са најмлађим Граховљанима 

поделио  је професор  Марко Шегрт учећи их како да савладају насложеније математичке задатке  

На часовима  деца се нису оцењивала, проверавало им се знање кроз игру и дружење, а 

подстицала им се љубав према српском језику и књижевности као и историји. Деца су осетила 

позитивну енергију и са радошћу су долазила у школу, неки да допуне своје знање из језика, а неки који 

живе у дијаспори да науче више из историје и ћириличног писма. Мила и Ана Кесић живе у Француској, 

а сваке године на летњем распусту долазе у Грахово и знају лепо да причају на српском језику, али им 

ћирилично писмо иде теже зато су дошле на час из језика. Сара Дамјановић живи у Грахову и тек од 

следеће школске године тј. у трећем разреду учи ћирилицу, али нам је показала да зна да чита, јер је 

како каже научила ћирилицу читајући натписе градова од Грахова до Београда. Данило Ивановић, наш 

војвода како смо га од миља прозвали на часовима, није још кренуо у школу, а већ жели да научи 

ћирилицу. За сваку похвалу је јер је присуствовао свим часовима као и још доста предшколаца.Много 

деце је желело да чује и нешто више о Гаврилу Принципу тако да се број ученика свакодневно 

повећавао. Деца су била радознала, весела, предивна и још једном су Удружењу доказали да су вредни 

сваког нашег труда. 

Удружење жели да се овом приликом захвали свима онима који су учествовали у овом пројекту: 

Члановима Удружења који су писали пројекат и аплицирали са истим: Оливери Лукач, Драгани Триван, 

Бранку Тривану, Воиславу Галићу, Душку Лукачу; Министарству спољних послова и Управи за 

дијаспору и помоћ Срба у региону на финансијској подршци, професорима – предавачима Марку 

Шегрту ,  Милки Радловић Рисовић, Драгани Триван и Душану Гашићу на пожртвованости и 

разумевању, директору школе Воји Марићу, начелнику општине Душку Радуну, професорицама 

Милици Бачевац и Виолети Новаковић из Краљева на свесрдној подршци око припреме часова, свим 

родитељима на указаном поверењу (имена родитеља нису наведена да неког случајно не изоставимо, а 

изузетно смо поносни на Вас све) захваљујемо се нашим пријатељима који су увек били уз нас: Жељи, 

Сузи, Наташи, Петру, Јели, Нени, Ацану. 

На крају и изнова да се захвалимо вама децо што нам враћате осмех на лице и будите наду ! 

            Уручење донација школској деци Босанског Грахова и члановима С КУД-а „Гаврило 

Принцип“ 

Након одржаног последњег часа „Школе српског језика“ у Босанском Грахову Удружење  

Граховљана и пријатеља Босанског Грахова је деци поред мајица, школског прибора и још понеких 

ситница уручило и пројектор који им је био потребан а који ће да користе понајвише у образовне сврхе 

с тим што ће се и општина Бос.Грахово користити истим. Јер поред нашег пројекта “ Школе српског 

језика“ у Бос. Грахову 2018 год. има и биће у будућности сигурно још много сличних акција и у то име 

Удружење се захваљује професору математике Марку Шегрту који је прошле и ове године држао часове 

http://www.grahovo.org/urucenje-donacija-skolskoj-deci-bosanskog-grahova-i-clanovima-kud-a-gavrilo-princip/
http://www.grahovo.org/urucenje-donacija-skolskoj-deci-bosanskog-grahova-i-clanovima-kud-a-gavrilo-princip/
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деци Грахова. За сваку похвалу је његов труд и рад. Поред пројектора Удружење је донирало члановима 

СКУД-а Гаврило Принцип – Тапан, врсту бубња који ће им користити поред већ дониране хармонике за 

културно уметнички програм. 

После кратког говора председника Удружења Бранка Тривана који је деци честитао на успешно 

завршеној седмодневној школи српског језика, а члановима СКУД-а пожелео још много лепих и 

успешних наступа, деца су приредила кратки културно – уметнички програм са којим су се захвалила 

Удружењу на донацијама где су још једном показала колико су надарена за песму и игру.      

Користимо и ову прилику да се захвалимо њиховом кореографу Младену Зељковићу на 

пожртвованости и огромном залагању у раду  СКУД-а  у Бос.Грахову. Исто тако велико хвала и нашем 

пријатељу, сликару – Граховљаку Перици Ивановић који се са задовољством одазвао на позив да нам 

уступи своје слике како би улепшали простор СД “Гаврило Принцип” у ком је својевремено излагао наш 

познати велики сликар – Граховљак Оливер Тихи.  

ПОСТАВЊЕН НОВИ ТРИГОНОМЕТАР НА ПЛАНИНИ ШАТОР 

Шаторско језеро је једно од најлепших и најпосећенијих дестинација општине Босанско Грахово 

и ове године тачније 5. августа, врх планине (1873 м) је добио своје обележје. 

Преседник Удружења Граховљана, Бранко Триван је обезбедио средства за куповину 

тригонометра и уз велику помоћ пријатеља постављен је на врх Шатора. Пењати се уз стрме падине под 

теретом није био ни мало лак задатак и само захваљујући снажним људима и њиховој доброј вољи врх 

Шатора је ново означен. Овом приликом желимо да се захвалимо пријатељима на позитивној енергији 

и пожртвованости, који су дали свој максимални допринос: 

Вук и Миле (Гаврило) Принцип, Илија Радун, Славен и Милан (Мићко) Триван, Бранко Триван, 

Владе Вишекруна, Бранимир Лукић, Никола Врањковић, Огњен Каурин, Бране Балаћ. 

ДОДЕЛА НОШЊИ СРПСКОМ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОМ ДРУШТВУ „ ГАВРИЛО ПРИНЦИП“ 

Удружење Граховљана и пријатеља Босанског Грахова је обезбедило осам мушких и осам 

женских комплета народних, крајишких ношњи члановима Српског културно уметничког друштва 

„Гаврило Принцип“ из Грахова. Донација је подржана од стране Министарства спољних послова 

Републике Србије, Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону. Веома смо срећни šто смо 

учествовали у овом пројекту и успели да остваримо по њему задате циљеве и планове, а самим тим 

обрадујемо и чланове СКУД-а „Гаврило Принцип“ који су понос нашег града. 

Хвала велико свима који имају слуха и жеље да помогну у овој свима нама значајној, хуманој 

борби, а понајвише хвала вама децо што се истински трудите да оправдате наша очекивања и испуните 

срца радошћу.     

Информисање и пропаганда 

Одмах по конституисању органа Удружења предузети су кораци на стварању услова за 

правовремено информисање чланова Удружења као и свих наших земљака у свим деловима региона, 

Европе и света где год да живе и раде на савремен модеран начин приступачан свим генерацијама, а 

посебно младима. 

Уз помоћ стручних лица и ангажовање Воислава Галића члана руководства Удружења, израђена 

је интернет презентација www.grahovo.org, Facebook страница Udruženje Grahovljaka i prijatelja 

http://www.grahovo.org/1243-2/
http://www.grahovo.org/
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Bosanskog Grahova https://www.facebook.com/grahovo.org/ и постављен  YOUTUBE канал Udruženje 

Grahovljaka https://www.youtube.com/channel/UC_ABtKcFGJK1jBkva_MKCUA/featured,  

Веб сајт је конципиран да у циљу транспарентноси и јавности представи визију и Статут 

Удружења и начин приступања у чланство Удружења путем интернета или у канцеларији Удружења.  

Истовремено је представњено и град Босанско Грахово са својом историјом и ресурсима, 

занимљивим Граховским причама и знаменитим људима нашег краја (наше горе лист). У галерији су 

представњене лепоте Грахова и околине, као и активности Удружења виђене оком камере. У рубрици 

новости представљени  су актуелни догађаји и активности везане за рад и реализацију програма и 

хуманитарних акција Удружења. 

У складу са могућностима и значају активности остварено је и присуство у штампаним и 

електронским медијима објавњивањем текстова у новинама и прилога на ТВ и радио емисијама и 

другим медијима. Сматрамо да ту постоји простор за напредак имајући у виду да треба евидентирати 

наше земљаке (рођене или пореклом из Бос. Грахова) новинаре и уреднике у редакција писаних и 

електронских медија и уз њихову помоћ унапредити присуство у мадијима. 

У циљу ефикасније информативно пропагандних активности и стварања квалитетног 

визуелног идентитета усвојен је лого Удружења и израђени су банери ради ефикасније промоције рада 

и програма Удружења. 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА СРБИЈЕ, БиХ, РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ и УДРУЖЕЊИМА 

У протеклом периоду у циљу ефикаснијег рада и стварања услова за реализацију планираних 

активности Удружење је остварило значајну сарадњу са надлежним органима Републике Србије, 

Републике Српске, БиХ и општине БосанскоГрахово. Нарочито истичемо подршку Министарства 

спољних послова Републике Србије, Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону не само 

вербалну већ и финансијску у реализацији пројекта ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА БОСАНСКО ГРАХОВО 

2018.  

У намери да обезбедимо релевантне информације о одлукама које се тичу наших људи у 

Босанском Грахову, прогнаних лица у Србији и потенцијалних повратника, добра сарадња је 

успостављена са Конзулатом Републике Србије у БиХ у Мостару и са канцеларијом Републике Српске у 

Београду.  Успостављена је успешна комуникација са руководством и одборницима општине Босанско 

Грахово на правовременом и истинитом информисању о свим дешавањима са простора нашег родног 

краја. 

Настављена је и унапређена сарадња са сродним удружењима и клубовима из Србије, Републике 

Српске и Босанског Грахова.  

Наводимо само најзначајније:  Удружење Дрварчана, Удружење Огњена Марија Ливањска, 

Удружење  Ливљана  и  Граховљана  Бачки Јарак , Удружење Бирач – Дрина, Удружење Петровчана (Бос. 

Петровац и Дринић), Удружење Срба из општина у федерацији БиХ и Савез Срба из региона.  

Са председником Савеза Срба из региона Миодрагом Линтом, народним послаником и 

председником Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине Републике Србије остварена је 

изузетна сарадња. Новине Српско коло непосредно је извештавала кроз објављивањем текстова и 

прилога о акцијама нашег Удружења. 

Остварена је сарадња и са надлежном Епархијом и органима Српске православне цркве 

присуствовањем догађајима, манифестацијама у босанском Грахову  и округлом столу на тему  

‘’Положај Срба у Бихачко-Петровачкој Епархији” у Народној скупштини Републике Србије. 

https://www.facebook.com/grahovo.org/
https://www.youtube.com/channel/UC_ABtKcFGJK1jBkva_MKCUA/featured
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 Секција ветерана и почасних чланова нашег Удружења остварила је значајну активност на  

плану ревитализације и обнове историјских споменика у нашем родном крају коју треба подржати и на 

чему  треба истрајати. 


