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“ГРАДИШКА ЋЕ И У 2020. ГОДИНИ
БИТИ ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ”
ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА
ПОПЛАВНОГ РИЗИКА
У НОВОЈ ТОПОЛИ
ОРГАНИЗОВАН ПРВИ САЈАМ
ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА

Поштовани читаоци,
у 37. броју Градишких новина доносимо Вам
информације о најважнијим активностима и догађајима са подручја нашег града.
Инфраструктурна улагања и изградња се настављају, граде се путеви, улице, тргови, домови културе, вртић, спортска дворана,
започела је изградња моста на Сави, а из интервуја са градоначелником Градишке Зораном
Аџићем сазнајете који су планови у будућој
2020. години.
Завршен је Пројекат смањења поплавног ризика, привредници Градишке добили су бесповратна подстицајна средства, а организован је
и први Сајам образовања и запошљавања.
Градишка је празник Малу Госпојину први

пут обиљежила као град, литијом и традиционалним славским ручком. Низ манифестација
културног садржаја обојиле су Градишку јесен,
а први дани зиме су заблистали уз велике
спортске успјехе наше омладине и Зимски град
у којем смо и испратили веома успјешну 2019.
годину.
Да нам 2020. година буде још успјешнија, од
срца Вам жели
Редакција Градишких новина
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НАСТАВАК ИНФРАСТРУКТУРНОГ УЛАГАЊА У ГРАДИШКУ

ГРАДИШКА ЋЕ И У 2020. ГОДИНИ
БИТИ ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ
"За Градишку је 2019.
година била веома
успјешна, реализовани
су бројни
инфраструктурни
пројекти и започете
капиталне инвестиције, а
најзначaјније за даљњи
развој локалне
заједнице је добијање
статуса града", оцијенио
је у интервјуу за
Градишке нoвине
градоначелник Градишке
Зоран Аџић.
Градишке новине: Градишка је у 2019.
години добила статус града. Зашто је то
важно?
Градоначелник: Добијање статуса града
у априлу 2019. године је најзначајнији датум
за даљњи развој локалне заједнице јер смо
осми, најмлађи град у Републици Српској,
али смо то сигурно заслужили. То нам је
пуно значило у 2019. години и значиће и у
наредном периоду, прије свега да се организујемо као једна врло озбиљна, одговорна
и транспарентна локална управа према
привредницима и грађанима града Градишка. Градишци се тиме отварају нове
могућности, између осталог приступ ЕУ
фондовима и сарадња са градовима Балкана
и Европске уније. Градишка је добила једну
нову димензију, прије свега инфраструктурни, привредни, друштвени и културни
развој и мислим да то у наредном периоду
морамо да искористимо.
Градишке новине: Град Градишка је
добио признање у оквиру МЕГ пројекта.
Шта то значи за Градишку?
Градоначелник: МЕГ пројекат је отворио град Градишку према међународним
организацијама. Када сам преузео тадашњу
Општину 14. новембра 2016. године Градишка је била учесник у том пројекту који
је веома битан за развој и унапрјеђење рада
локалне управе и Јавног комуналног предузећа Водовод. Град Градишка је тада,
2016. године, од 18 општина и градова БиХ

Градоначелник Градишке Зоран Аџић

био на претпосљедњем 17. мјесту. Нова
локална управа је схватила колико је
значајан МЕГ пројекат, прије свега кроз
афирмацију локалне управе, напредовање и
пружање нових начина и облика админитартивне услуге према грађанима и привредницима тако да смо већ за годину дана,
у новембру 2017. године, били трећи. Тај
нагли скок је створио заинтересованост код
представника Европске комисије, УНДП-а
и представника невладиних организација и
развојних агенција земаља чланица Европске уније да дођу у Градишку. Ми смо
наставили са ревносним односом према том
пројекту. Морам да похвалим менаџмент
Јавног комуналног предузећа Водовод и
одсјек за локални економски развој Градске
управе као и све остале ресурсе у локалној
управи, јер смо се потрудили да прихватамо
препоруке и то примјењујемо у свом раду.
Почетком 2019. године направили смо још
низ искорака и у новембру 2019. године
постали лидер и први у оквиру МЕГ
пројекта. Морам рећи да смо проучили низ
нових ствари, кроз МЕГ пројекат смо
смањили административне таксе и накнаде
за привреднике Градишке, а с друге стране
увели бесплатну регистрацију прве привредне активности. Кроз уштеду и смањење
такси и преко 50 одсто остављамо сваке
године градишкој привреди 300 000 КМ.
Свјесно смо ишли да смањимо тај приход у
буџету, а кроз повећану грађевинску активност, градњу, инвестициону изградњу на

простору града Градишке да нађемо надокнаду за та средства. Жељели смо да потакнемо привреднике на даљњи развој.
Могу рећи да нам је МЕГ пројекат омогућио
да добијемо око милион марака грант
средстава које смо утрошили у инфраструктурно опремање простора и рекоДодјела признања у оквиру
МЕГ пројекта – Градишка
првопласирана
У оквиру МЕГ пројекта, којег
финансира Швајцарска Влада, 15. и
16.октобра 2019. године организована је друга конференција под
називом „Јачање сарадње са
цивилним и приватним сектором,
подизање нивоа транспарентности у
раду локалне управе, социјална
инклузија и родна равноправност“ са
партнерским општинама и градовима. На предметној конференцији
уручена су и признања најуспјешнијим јединицама локалне самоуправе у периоду 2018 – 2019. година,
гдје је Град Градишка првопласирани
са највећим оствареним бројем
поена. Поред Града Градишка у топ
три мјеста су и Град Приједор као и
Општина Тешањ. Признање за Град
Градишку је примио предсједник
Скупштине града Градишка Миленко
Павловић.
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Агро - индустријска зона Нова Топола

нструкцију Водоторња што је значајна
капитална инвестиција која није рађена од
када је саграђен Водоторањ. Наше учешће у
МЕГ пројекту, гдје смо и даље активни и
желимо да идемо у другу фазу, створило је
предуслове да се организујемо као проактивна, енергична локална управа, европски усмјерена и да побољшамо ниво својих
услуга које се могу још увијек унаприједити.
Могу са поносом рећи да смо прва локална
управа, не само на простору Републике
Српске већ у региону, која је усвојила
канцеларијско пословање која пружа
могућност да се у року од 7 дана издају
локацијски услови, у року од 5 дана
грађевинска, а у року од 15 дана употребна
дозвола. Желимо да будемо у функцији и
грађана и привредника, да будемо једна од
мобилних и оперативних локалних управа,
лидери у пружању услуга нашим грађанима
и привредницима у региону.
Градишке новине: Који су најзначајнији
инфраструктурни пројекти и капиталне
инвестиције започете у 2019. години?
Градоначелник: Градишка је током
2019. године од Владе Републике Српске,
Европске комисије, УНДП-а и разних
развојних агенција обезбиједила 35 милиона
КМ грант средстава. Једина смо локална
управа у региону која је добила грант
Њемачке развојне банке и Швајцарске
развојне агенције у износу од 14 милиона
евра за реконструкцију постојеће и изградњу примарне канализационе мреже, као и
изградњу 30 км секундарне канализационе
мреже, у циљу заштите водоизворишта и за
изградњу главног градског пречистача отпадних вода у реону иза насеља Мачковац.
Тај пројекат је оперативно започео, бира се
консултант за имплементацију, расписан је
међународни тендер и очекујемо да ћемо до
краја фебруара добити међународног
консултанта и да ћемо већ припремати
тендерску документацију за избор извоћача

радова. Могу са поносом да кажем да ће
град Градишка, простор града и приградска
насеља, бити једна од ријетких локалних
управа која ће имати уграђен комплетан
систем прикупљања и пречишћавања
отпадних вода што ће бити за понос свих
грађана и привредника на ужем простору
града Градишка. Исто тако водимо рачуна и
о припремању тендерске документације за
реон Подградаца и Нове Тополе, гдје су већ
створени предуслови изградњом пречистача
у Агрозони, те прикупљамо пројектну
документацију да кренемо у изградњу
једног таквог капиталног објекта. Као једна
одговорна локална управа смо схватили да
прво морамо да ријешимо подземне инсталације, а онда можемо да кренемо у уљепшавање града, да логички и системски
правимо рјешења. У Агроиндустријску зону
у Новој Тополи у 2019. години уложена су 4
милиона КМ за изградњу оборинске
канализације и асфалтирање. Ријеч је о
једној од најуређенијих привредних зона у
Спортска дворана “Сервицијум”

региону где је тренутно у седам компанија
запослено 600 радника, највише у Калцедонији гдје ради око 350 радника, а у плану
је још 200 радника до краја марта. Постоји и
интерес аустријских и њемачких компанија
за реализацију развојних пројеката на
простору Агрозоне у Новој Тополи, као и
локалних привредника за њихове развојне
пројекте. Ријешили смо и започели
реконструкцију Дома културе у Новој
Тополи, мислим да ћемо брзо завршити јер
је при крају вањско уређење. То је
инвестиција због које морам да се захвалим
Влади Републике Србије која је уложила 250
000 евра гранта, а ми из буџета смо
обезбједили око 8 00 000 КМ да добијемо
културни центар не само за Нову Тополу, већ
за читаво Лијевче Поље. Дом културе ће
бити окосница јер смо завршили Регулациони план уређења Нове Тополе, будућег
трга и централног простора који желимо да
развијамо као врло уређену мјесну
заједницу. Исто тако смо реновирали
Друштвени дом у Врбашкој, остало је још
да се ријеши вањско уређење и да га
предамо младим људима и грађанима Врбашке на употребу. Капитална инвестиција
је Спортска дворана „Сервицијум“ у Градишци гдје су радови у великом јеку. Имали
смо састанак са извођачем прије Нове
године, желим истаћи да Градска управа има
обезбјеђена сва средства и надам се да ћемо
је предати у функцију до почетка априла
2020. године. Тај велелепни објекат предаћемо младим људима и спортистима на
употребу и подржати тиме градишке спортисте, јер имамо 23 спортска колетива који
се баве дворанским спортом и младе који су
заинтересовани за спорт. Простор за
бављење свим спортским активностима
добиће сви спортски клубови и удружења са
простора града Градишка.
Радили смо и на путној инфраструктури.
У 2019. години урађено је 16 километара
руралних путева. Желимо да будемо активни све четири године мандата, да радимо у
интересу грађана на читавом простору града
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Градишка, од Козара села до Петровог Села,
од Грбаваца до Новог Села.У протекле двије
и по године направили смо 65 км руралних
путева и дословно нема мјесне заједнице
гдје нисмо приступили. Реконструисали смо
неколико домова културе, у Машићима се
ради реконструкција основне школе путем
УНДП програма "Улога и јачање мјесних
заједница" и низ других пројеката гдје
постоји простор да обезбиједимо грант
средства и учешће невладиних организација
и развојних агенција земаља чланица ЕУ.
Желимо да будемо активни и удружени и да
са нашим средствима радимо у функцији
грађана.
Одмах почетком прољећа ћемо почети
изградњу водоводне мреже у Гашници и
мјесној заједници Орахова, а средства ћемо
добити од Чешке развојне агенције. У току
је тендер за избор извођача.
Градишка је у 2019. години била једно
велико градилиште и то ће бити и у 2020.
години. Омогућили смо домаћим грађевинским оперативама да раде стамбенопословне зграде, а упоредо радимо уређење
града. Градишка је некад у својој историји
имала пет тргова, град Градишка данас нема
ниједног и из тог разлога смо започели
изградњу једног мањег трга Вељку Чубриловићу на мјесту гдје се налазила породична
кућа Чубриловића. Поставили смо расвјету
и врло брзо ћемо завршити тај трг који ће
садржавати и интернет кутак.
У 2020. години ћемо ријешити неколико
паркинг простора. Започели смо пилот
пројекат, улицу Петра Пеције у дужини од
300 метара, која је примјер како треба да
изгледају све будуће саобраћајнице, сама
саобраћајница, тротоари и бициклистичка
стаза. Имамо пројекте уређења бициклистичких стаза око града Градишка.
Захваљујући Влади, Путевима и Аутопутевима Републике Српске започет је
завршетак обилазнице око Градишке што ће
пуно значити за растерећење града. У 2019.
години започета је капитална инвестиција
почетка изградње моста на Сави у оквиру
аутопута, завршен је Царински терминал на
аутопуту и гранични прелаз, а асфалтирана
је и дионица пута Подградци-Мраковица
што ће пуно значити за отварање туристичке
понуде и садржаја града Градишка.
Жељели смо такође да смањимо таксе и
накнаде комуналног предузећа Водовод за
прикључак канализационе и водоводне
мреже, да то буде помоћ Градске управе да
се гради инфраструктура, даје на управљање
комуналном предузећу, а да приступ мрежи
буде исти за све грађане.
Желимо да подржимо привредни развој.
Потрудили смо се да инвеститорима Градска управа буде у функцији, да се брзо
долази до документације што показују
компаније Калцедонија односно Ела текстил, Латонедил, ПМП Јелшинград које су
биле одушевљене издавањем грађевинских
и употребних дозвола.
Ту смо да помогнемо културно умје-

тничким друштвима, а и спортски колективи ће добити четврту траншу након дуго
година. Трудимо се да све буџетске обавезе
буду на вријеме извршене, немамо кашњења, имамо кредитне обавезе и обавезе
према буџетским корисницима, али се
трудимо да као организована управа кроз
појачану активност обезбиједимо и додатне
приходе. Буџет у 2016. години је извршен са
20 милиона, ми сад имамо извршење буџета
32 милиона. Имамо и кредита, али и осам
милиона повећаних директних прихода кроз
одговоран однос према грађанима. Преговарамо са Путевима Републике Српске да
отворимо низ кружних токова на улазу у
град те да нарочито улаз из правца Бањалуке
у Градишку претворимо у прелијеп кружни
ток. Пројектну документацију за кружне
токове смо завршили. На простору бившег
предузећа ВП Сава 30. децембра 2019.
године компанији Центрум смо издали
грађевинску дозволу за изградњу Тржног
центра од 18 000 метара квадратних, а
појављују се и друге инвестиције и инвеститори. Због геостратешког положаја
Градишке и рада локалне управе, пожељна
смо дестинација за реализацију развојних
пројеката.
Градишке новине: Која је улога Развојне
агенције РАГА Градишка и да ли је она

оправдала своје постојање?
Градоначелник: Развојну агенцију Рага
Градишка чине млади људи који су за
непуне двије године обезбиједили пар
милиона марака средстава за потребе
инфраструктуре, али и малих и средњих
предузећа, кроз разне конкурсе. Она остаје
отворена за привреду, мале привреднике
кроз обезбјеђивање и писање пројеката за
њихове апликације. Направили смо резултат
за кратак период. Развојна агенција Градишка је аплицирала и израдила 6 пројеката
прекограничне сарадње БиХ - Хрватска Црна Гора, три су одобрена у вриједности
око милион евра гранта. Један пројекат је у
тзв. Црвеној згради у Градишци на
четвртом спрату, канцеларија за младе
фирме и старт- апове. Обезбиједили смо да
се у селу Козара развије Центар за обуку за
хитне интервенције спасилачке, горске
службе, цивилну заштиту, што ће прерасти у
планинарски дом. Обезбиједили смо да
Техничка школа Градишка добије универзалну ЦНЦ машину за 3Д моделирање,
израду реклама и друго. У тој школи је 2017.
године почело дуално образовање уз
сарадњу са привредним субјектима ПМП
Јелшинград и Тикт мануфактура, кроз
пројекат Про локал, гдје су ученици добили
могућност да уз теоријско стекну и

Трг Чубриловића у центру града

У току радови на изградњи Трга Чубриловић
Грађевински радови на изградњи прве фазе будућег трга у центру града који
ће бити посвећен чувеној градишкој породици Чубриловић почели су у октобру.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да је породица Чубриловић једна
од најзначајнијих породица у српској историји и да се уређењем трга Градишци
настоји вратити стари сјај који је Градишка имала у периоду између два свјетска
рата.
Будућу статуу Вељка Чубриловића ради снаха унуке Вељка Чубриловића,
Вида Станисавац Вујчић, која је доктор вајарства. У мјесецу јуну 2020. године се
може очекивати завршетак читавог пројекта чија је финансијска вриједност 158
000 КМ у првој фази. Будући трг посвећен породици Чубриловић ради се у
центру града, код такозване Црвене зграде у чијој се близини некад налазила
кућа ове породице.
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практично знање и буду спремни за будући
рад или наставак школовања.
Градишке новине: Усвојен је буџет за
2020. годину. Шта ће бити приоритети?
Градоначелник: На претпосљедњој
сједници локалног парламента у 2019.
години усвојен је буџет града Градишка као
круцијални документ градске управе за
2020. годину који има развојну и социјалну
компоненту. За потребе рада Центра за
социјални рад и социјалну заштиту планирана су четири милиона КМ, свим
буџетским корисницама смо задржали или
повећали средства. Жељели смо да задржимо развојну кампоненту, да наставимо
инфраструктурни развој читавог простора
града Градишке, да се посветимо уређењу
центра града и завршимо Спортску дворану
и наставимо улагања у Агрозону у Новој
Тополи. Буџет износи 31 милион 700 000
КМ, непуна 32 милиона, и осигураће да
наставимо динамику изградње и инфрструктурног опремања читавог простора
града Градишка.
У 2020. години грађани могу очекивати
наставак инфраструктурног улагања, саобраћајница у руралном дијелу, уређење паркинг простора у граду. У 2020. години
посветићемо пажњу центру града и приградским насељима, али нећемо занемарити
развој на простору ван града. Радићемо
Стратегију урбане мобилности са Техничким факултетом из Новог Сада коју ћемо
имати до трећег мјесеца и то ће бити
круцијални документ и база за донаторска,
грант средства Европске комисије, у оквиру
којег ће бити дефинисане саобраћајнице,
пјешачке и бициклистичке стазе, зелене
површине, простор за јавне гараже. Ми смо
одлучили да ниједној стамбено-пословној
згради нећемо дозволити изградњу без
планираних паркинг мјеста, онолико колико
има пословних и стамбених простора. Та
Стратегија урбане мобилности треба да буде
Дом културе у Новој Тополи

Градишке новине
АЏИЋ: ПРОБЛЕМ ПАРКИНГ МЈЕСТА БИЋЕ РИЈЕШЕН
Говорећи о недостатку паркинг мјеста и регулацији саобраћаја у граду,
градоначелник Градишке је истакао да ће ова област бити уређена Стретегијом
која ће бити подлога за даљу израду регулационих планова, неводећи да од
преузимања дужности градоначелника није дозволио да се изгради ниједна
зграда без довољног броја паркинг мјеста за станаре и пословне просторе.
„Почетком наредне грађевинске сезоне почећемо са озбиљним пословима
и надам се да ће након тога Градишка бити непрепознатљива, са изграђеним
паркинзима и гаражама. Преговарамо да се бензинска пумпа „Крајинапетрола“
дислоцира из центра града, јер јој ту није мјесто, а имамо подршку и новог
амбасадора ЕУ у БиХ да радимо на измјештању зграде суда“, навео је Аџић.
Аџић је додао да Градска управа врши притисак на „Електрокрајину“ да измјести
трафостаницу из старог објекта „Јелшинграда“ и заврши нову трафостаницу,
након чeга ће тај објекат бити уклоњен.

Улица Петра Пеције
круцијални документ за даљње регулационе
планове. Желимо да из правца Подградаца
на Обрадовцу ријешимо кружни ток и да се
заврши обилазница на подручју Градишке у
Брестовчини са кружним током и ширење
према Царинском терминалу. Имамо пре-

говоре са Владом Републике Српске и
Савјетом министара БиХ да се на простору
бившег Царинског терминала гради сајмиште, не само за привредне манифестације
већ и као регионални центар.
Очекује нас пуно посла у 2020. години,
енергије и воље имамо, а уз подршку Владе
Републике Српске и Савјета министара БиХ
желимо да искористимо могућности развоја
како би град Градишка у некој перспективи,
у наредних десет до петнаест година, постао
један средњоевропски, уређен град на понос
грађана и Републике Српске. Градишка
треба да искористи своју геостратешку
позицију и мислим да можемо уз један
одговоран рад да то радимо. Морам
похвалити КП Градска чистоћа које је
проширило и подигло ниво својих услуга.
Опредјељење локалне управе је да дамо
подршку младим људима који имају
енергију и вољу, да заједно са нама креирају
амбијент какав њима одговара, да сви
заједно останемо овдје, да сачувамо и
градимо Градишку и Републику Српску.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић је
свим грађанима и њиховим породицама
пожелио срећну и успјешну 2020. годину,
пуно здравља и среће и да 2020. буде
успјешнија од 2019. године.
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У ЧАТРЊИ ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА
НОВОГ МОСТА НА САВИ
У Чатрњи код Градишке 11. октобра је
почела изградња новог моста на ријеци Сави
који ће повезати већ изграђени ауто-пут
Градишка-Бањалука са мрежом европских
ауто-путева и који представља један од
најзначајнијих пројеката који заједнички
реализују Република Српска, БиХ и Хрватска.
Српски члан Предсједништва БиХ
Милорад Додик рекао је да градња моста на
Сави потврђује способност Републике Српске, БиХ и Хрватске да, упркос тешкој историји, могу радити на заједничким пројектима,
чиме показују да су окренуте будућности.
“За мање од двије и по године имаћемо
нови гранични прелаз. Очекујем да ће
Хрватска брзо ријешити изградњу граничног
прелаза упоредо са грађењем моста тако да
можемо истовремено отворити оба објекта”,
поручио је Додик.
Додик је новинарима у Градишци рекао
да је напорима различитих структура власти
Републике Српске, БиХ, Хрватске и Европске комисије обезбијеђен новац, спроведена
процедура како предвиђају закони БиХ и
Хрватске, уз стандарде ЕУ, те су почели
радови.
“Прије десет година је изграђен ауто-пут
који води до овог моста који ће даље водити
према Европи. Свих ових година чекања
нисмо одустали од изградње овог моста, није
одустала ни Хрватска, ни било ко други, ЕУ
је била са нама и подстицала све наше
активности”, истакао је Додик.
Предсједник Републике Српске Жељка
Цвијановић рекла је да је мост на Сави један
од најважнијих инфраструктурних пројеката
јер представља повезницу са Хрватском,
односно ЕУ и нову развојну шансу за цијелу
Републику Српску.
“Тиме и наш ауто-пут који смо изградили прије више година добија пуни смисао
и омогућиће транспорт људи и робе, олакшати живот са обје стране”, истакла је
Цвијановићева и додала да ће Српска изгра-

дњом овог моста, уз већ оживљени бањалучки аеродром, добити одскочну даску за
развој.
Предсједник Владе Републике Српске
Радован Вишковић изјавио је да овим
мостом Република Српска и БиХ отварају
врата према Европској унији.
“Изградња овог моста се поклапа са
изградњом моста на Рачи и представљаће
повезницу ауто-путева. Морамо се повезивати да бисмо могућили просперитет
својим грађанима”, рекао је Вишковић.
Министар мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске Олег Бутковић рекао је
да ће “Хрватске цесте” расписати тендер и
да је обезбијеђена финансијска конструкција
за изградњу пута и граничног прелаза да не
би било кашњења и успоравања када буде
изграђен мост на Сави.
“Ово је наставак брзог пута, од мађарске
границе, Вировитице, овђе до Окучана.
Након изградње и отварања моста, `Хрватске
цесте` морају направити пут да би за двије и
по године имали све спојено на радост људи
са обје стране Саве”, навео је Бутковић.
Замјеник министра саобраћаја и комуникација у Савјету министара у техничком
мандату Саша Далипагић је подсјетио да су
Савјет министара и Влада Хрватске споразум о изградњи овог моста потписали у
Сарајеву у новембру 2011. године, те да је
ступио на снагу 27. маја 2012. године.
Европски комесар за саобраћај Виолета
Булц изјавила је да је данашњи почетак
изградње моста на Сави важан јер показује
шта се може постићи тимским радом, без
којег не би било успјешних пројекта.
Шеф Делегације ЕУ у БиХ Јохан Затлер
захвалио је политичким представницима у
Републици Српској, БиХ и Хрватској, који су
омогућили да почне изградња новог моста
на ријеци Сави код Градишке, а посебно
европском комесару за саобраћај Вилоети
Булц, која се лично ангажовала на овом
пројекту.

“ЕУ остварује резултате, приближава
људе и испуњавамо своја обећања. Захваљујући оваквим пројектима, олакшаће се
кретење више од пола милиона становника
ове регије, али и живот локалног становништва у Градишци, која је загушена постојећом фреквенциом саобраћаја”, рекао је
Затлер и нагласио да није могао ни
замислити бољи початак свог мандата у
БиХ.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да је почетак изградње моста на
ријеци Сави веома значајан јер ће створити
нове могућности за развој привреде и туризма.
Он је нагласио да се Градишка налази на
вратима Републике Српске и БиХ и на
граници са Европском унијом, те да треба да
прати тренд изношења знања и нових
технологија из земаља ЕУ на подручја уз
саму границу са Унијом.
“Градишка је идеалан простор за то јер
је овдје уз нови царински терминал и
гранични прелаз 400 хектара земљишта у
власништву Републике Српске и Градишке,
за које је припремљена просторно-планска
документација за изградњу слободне економске зоне, а имамо на 12 километара одавде
и привредну зону у Новој Тополи”, навео је
Аџић.
Свечаности поводом почетка изградње
новог моста на Сави присуствовали су
предсједник Народне скупштине Републике
Српске Недељко Чубриловић, посланици,
министри у Влади Српске, представници
града Градишка и бројни грађани.
Уговорена цијена за изградњу моста је
19,54 милиона евра и обухвата трошкове
изградње моста, везе моста са ауто-путем
Градишка-Бањалука, а средства ће по пола
издвојити Хрватска и БиХ. Пројекат финансира и ЕУ са 6,8 милиона евра бесповратних средстава. Рок за завршетак радова је
30 мјесеци.
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ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ПОПЛАВНОГ
РИЗИКА У НОВОЈ ТОПОЛИ

У Агроиндустријској зони Нова Tопола
крајем октобра обиљежен је завршетак
радова на пројекту "Смањење поплавног
ризика у сливу ријеке Врбас", у оквиру којег
је за изградњу система прикупљања
оборинских вода у овој зони уложено
1.260.000 КМ.
Пројекат Развојног програма УН
/УНДП/ "Смањење поплавног ризика у
сливу ријеке Врбас", финасиран је са 60
одсто средстава Глоболног Фонда за
животну средину /ГЕф/ и са 40 одсто из
буџета града Градишка, а релизован је у
сарадњи са Министарством просторног
уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске.
Ресорни министар Сребренка Голић
рекла је да је Министарство у сарадњи са
УНДП-ом 2015. године обезбиједило
5.000.000 америчких долара за реализацију
пројеката смањења ризика од поплава у 14
локалних заједница у сливу ријеке Врбас.
Она је истакла да је више од 60 одсто
средстава утрошено у инфрастуктурне
радове, додајући да је циљ пројекта у
Агроиндустријској зони у Новој Tополи био
да се изградњом главног канализациони
колектора и секундарне мреже, путем двије
црпне станице, оборинска вода одведе до
реципијента и тако смањи ризик од поплава.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да су у Агроиндустријској зони у
Новој Tополи у току велики инфрастуктурни
радови који имају за циљ да, осим
постојећих десет компанија, у ову зону дођу
и други домаћи и страни инвеститори. Аџић
је истакао да је завршетак наведеног
пројекта веома заначајан за ову зону, те
захвалио Влади Републике Српске и

Голићевој, која је помогла да се добију
акедкватне дозволе за реализацију овог
пројекта, те резидентном представнику
УНДПа- Стелијани Недери, обзиром да је
УНДП обезбиједио грант средстава. Он је
навео да је у периоду јаких киша на
подручју зоне у Новој Tополи постајало
једно мало језеро, те да није било могуће
даље развијати зону без изградње система
одводње оборинских вода.
„Ради се о изградњи 1.400 метара
оборинске канализације, гдје су створени
предуслови за прикупљање атмосферских
падавина, а обезбијеђено је додатних 800.000
КМ за изградњу двије црпне станице, како
би оборинска вода била усмјерена у канал
Осорина – Борна – Љевчаница, који и служи
као заштита од поплава на овом подручју и

одводи воду у ријеку Врбас“, навео је Аџић.
Двије црпне станице имају капацитет
одводње оборинских вода са подручја
цијелог насељеног мјеста Нова Tопола.
Резидентна представница УНДП-а у
БиХ Стелијана Недера рекла је да је циљ
пројекта који је релизован у Новој Tополи
прилагођавање климатским промјенама, те
изразила задовољство, јер су у сарадњи са
партнерима овај пројекат рализовали на 21
локацији у сливу Врбаса.
„За те пројекте УНДП је издвојио више
од 3.000.000 КМ, а локалне заједнице су
осигурале суфинансирање додатних 34
одсто средстава“, појаснила је Недера. Она
је додала да је овим пројектом смањен ризик
од поплава за 50.000 становника и 190
привредника у сливу Врбаса.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У БРЕСТОВЧИНИ

У новембру је почела изградња новог
вртића у насељу Брестовчина у Градишци.
Радове изводи грађевинска фирма "Марковић Инвест Р.М." из Лакташа, а средства за
изградњу вртића обезбиједила је Влада
Републике Србије путем донације.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић је
изразио задовољство јер радови теку и брже
од предвиђене динамике и изразио наду да
ће вртић бити изграђен и прије уговореног
рока од 365 дана.
„Објекат је површине 1 800 квадрата, а
вриједност уговора је 1.800.000 КМ, без
вањског уређења. Имаћемо нови вртић који
је неопходан предшколској установи „Лепа
Радић“ јер више око 120 дјеце чека на
смјештај у вртић“, истакао је Аџић.
Аџић је додао да ће ово бити велико
растерећење за два централна градска вртића, те да ће поред вртића бити изграђене и
опремљене просторије за рад мјесне
заједнице Брестовчина која је једна од
највећих мјесних заједница. Он се захвалио

Влади Републике Српске и предсједнику
Владе Републике Србије Александру Вучићу
на издвојених 1.000.000 КМ донаторских

средстава, напоменувши да је 800.000 КМ
издвојено из градског буџета.
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НОВИ АСФАЛTНИ ПУTЕВИ У СЕДАМ
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Градска управа града Градишка је од
јесени до краја 2019. године уложила
значајна средстава за асфалтирање локалних
птева, а неке од мјесних заједница које су
добиле нове саобраћајнице су Машићи,
Доњи Карајзовци, Кијевци и Ламинци.
У засеоку Боснићи у Мјесној заједници
Машићи асфалтирано је нових један
километар пута, за чију је изградњу Градска
управа издвојила око 80.000 КМ. Предсједник мјесне заједнице Машићи Драган
Нинић рекао је да новоотворени пут има
велики значај за мјештане засеока Боснићи
и мјесне заједнице Машићи. Он је нагласио
да је на подручју Машића у претходном
периоду изграђено 7 километара асфалтног
пута, реконструисана школа и спомен комплекс погинулиим борацима.
У Мјесној заједници Доњи Карајзовци
асфалтиран је пут дужине 1.100 метара у
засеоку Tодорани-Витковићи-Tатићи. Градска управа града Градишка за изградњу овог
пута издвојила је око 80.000 КМ, а у
финасирању су једним дијелом учествовали
и мјештани. Предсједник Савјета мјесне
заједнице Доњи Карајзовци Горан Шушњар
захвалио се градоначелнику и локалној управи што су уважили њихов захтјев и потребу да се асфалтира ова дионица пута и
додао да су најављена даљња улагања у ово
мјесну заједницу.
У Мјесној заједници Кијевци, засеоку
Мајданци, крајем октобра пуштена је у
употребу новоасфалтирана дионица пута
дужине 1.050 метара. Изградњу пута у
Кијевцима, која је коштала око 100.000 КМ,
са 80.000 КМ финансирала је Градска
управа, а остатак су обезбиједили мјештани.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Кијевци Жељко Мајданац рекао је да изградња
пута много значи за останак људи у овом
селу.
У засоку Мокреш у Мјесној заједници

Ламинци у употребу је пуштена новоасфалтирана дионица пута у дужини од 1700
метара, а за њену изградњу је из градског
буџета издвојано 160.000 КМ. Предсједник
Савјета мјесне заједнице Ламинци Недељко
Дејановић је рекао да новоасфалтирани пут
за све мјештане много значи.
Компанија „Интеграл инжињеринг“
изградила 3.000 метара пута у
Ресановцима
Градоначелник Градишке Зоран Аџић
почетком октобра је свечано пустио у
употребу двије дионице новоасфалтираног
пута у засеоку Ресановци, у мјесној
заједници Горњи Подградци, укупне дужине
3.000 метара. Изградњу пута финансирало је
грађевинско предузеће „Интеграл инжињеринг“ из Лакташа, које газдује каменоломом „Tрнава“ који се налази у близини
овог засеока. Аџић је рекао да овај пут доста
значи мјештанима Ресановаца, те захвалио
компанији „Интеграл инжињеринг“ која је,
уређујући своје погоне каменолома „Tрнава“, одлучила да као друштвено одговорна
компанија изгради ову путну комуникацију.
Он је додао да је „Интеграл инжињеринг“
донирао и 3.000 кубних метара материјала за
насипање макадамских путева, те да је
укупно за асфалтирање и насипање путева
на подручју Градишке ова компанија издвојила око 500.000 КМ.
Предсједник Савјета мјесних заједница
Звјездан Панић рекао је да је ово веома
добро урађен пројекат и да 3.000 метара
новоасфалтираног пута много значи за ову
мјесну заједницу.
За изградњу пута у Лисковцу издвојено
172.000 КМ
Градоначелник Градишке Зоран Аџић и

министар за расељена лица и избјеглице
Федерације БиХ Един Рамић крајем октобра
су у мјесној заједници Лисковац свечано
отворили новоасфалтирану дионицу пута
дужине 1.370 метара.
Аџић је навео да је изградња овог пута
коштала 172.000 КМ, од чега је половину
средстава или 86.000 КМ финансирало
федерално министарство, а по 25 одсто
средстава, односно по 43.000 КМ, издвојили
су Градска управа Градишка и мјештани
Лисковца. Он је захвалио минстру Рамићу и
федералном министарству за расељена лица
и избјеглице, који су показали да су спремни
да помогну повратнике на подручју
Градишке и заједно са Градском управом
рјешавају проблеме изградње инфраструктуре у повратничким насељима.
Министар за расељена лица и избјеглице
Федерације БиХ Един Рамић рекао је да је
изградња пута у Лисковцу један од бројних
пројеката које ресорно федерално министарство реализује у срадањи са Градском
управом Градишка.
Реконструсирана дионица регионалног
пута на улазу у Tурјак
У Tурјаку је средином децембра завршена реконструкција дионице регионалног
пута на улазу у ову мјесну заједницу дужине
око 800 метара, те асфалтиран плато испред
просторија мјесног уреда. Предсједник Савјета мјесне заједнице Tурјак Ненад
Мирјанић рекао је да је реконструкција пута,
коју је финансирало Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“, веома значајна за
мјештане. Мирјанић се захвалио градоначелнику Зорану Аџићу који је у комуникацији са „Путевима Републике Српске“
успио да обезбиједи да се тај посао заврши у
овој години.
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ДОДИЈЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТАВА
ПРИВРЕДНИЦИМА
Градоначелник Градишке Зоран Аџић потписао је 11. децембра
уговоре о додјели бесповратних средстава са изабраним корисницима из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању. Аџић је рекао да је потписан уговор са шест привредних
субјеката са подручја Градишке, који су почетници у пословању, а
испунили су услов да су регистровани у 2018. години.
„Додијелили смо средства у износу од 50 000 КМ из Градске
управе и 40 000 КМ путем МЕГ пројекта“, истакао је Аџић.
Аџић је нагласио да је Градишка заједно са 18 општина и градова
из БиХ лидер у оквиру МЕГ пројекта и да је успјела обезбиједити
додатних 40 000 КМ с циљем да се помогну компаније из „Старт уп“
програма. Он је оцијенио да су програми које проводи локална
управа веома значајни за привредни развој, те да је у 2017/18. години
за 57 компанија са подручја града додијељено 340 000 КМ.
„У 2019. години смо дозначили из градског буџета 120 000 КМ
подстицаја за привредне субјекте за набавку основних средстава“,
додао је Аџић.
Значајна средства у износу од 400 000 КМ обезбјеђена су путем
Завода за запошљавање Републике Српске у оквиру пројекта
запошљавања младих људи до 35 година. Аџић је апеловао на све
привредне субјекте и оне који почињу своје привредне активности да
се обрате Развојној агенцији Градишка, јер ће путем њих моћи
аплицирати код међународних организација и удружења која
додјељују подстицаје за мала и средња предузећа.
Начелник одјељења за приведу и пољопривреду Бранко Стојнић
је рекао да је јавни позив био расписан 30 дана, те да је на позив
аплицирало осам привредних субјеката, али да је само њих шест
задовољило услове за додјелу бесповратних средстава.
„Привредни субјекти тренутно запошљавају шест радника, али

у наредном периоду имају обавезу да запосле најмање још шест
радника“, истакао је Стојнић.
Стојнић је додао да ће средства бити утрошена за набавку опреме
и запошљавање нових радника те да привредни субјекти имају
обавезу властитог учешћа у износу од 20 одсто.
Директор фирме „Жабац“ која се бави производњом органског
воћа и поврћа Марко Каран планира купити пољопривредну машину
за припрему земљишта, кућицу за пласирање производа и машину
за сјечење лиснатог поврћа. Он је додао да је добио средства у
износуод 10.000 КМ и да му ова средства значе много јер ће брже
моћи обављати процес бербе поврћа.
Драган Зељић из дрво прерађивачког предузећа „Вудмил“ рекао
је да су му одобрена средства у износу од 19 819 КМ те да су му
планови да запосли два радника и да прошири производњу.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАВОДА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Замјеник директора Завода за запошљавање Републике Српске Гордана
Латиновић и градоначелник Градишке
Зоран Аџић потписали су 11. октобра у
Градишци протокол о сарадњи Градске
управе и Завода за запошљавање Републике
Српске.
Латиновићева је навела да је споразум
значајан за унапрјеђење даљње сарадње,
првенствено кроз активне мјере политике
запошљавања.
„Ту се прије свега мисли на одређене
подстицаје у запошљавању гдје ћемо удруживањем средстава на локалном и
републичком нивоу унаприједити те мјере,
омогућити свим незапосленим лицима који
су активни тражиоци посла да нађу
запослење реализацијом програма запошљавања код послодаваца, самозапошљавања и организовати одређене обуке
преквалификације и доквалификације чиме
ћемо омогућити да сва лица на евиденцији
стекну одређене вјештине како би се
задовољиле потребе послодаваца“, рекла је
Латиновићева. Она је истакла да програм
запошљавања треба свести на локални
ниво чиме би се омогућило смањење незапослености и повећавање запошљавања на
подручју локалне заједнице што би имало
позитивног утицаја на укупну запосленост

на подручју Републике Српске.
Градоначелник Аџић је нагласио да
Град Градишка има добру сарадњу са
Заводом за запошљавање Републике Српске и да ће се овим споразумом дефинисати
и ускладити акциони план образовања и
запошљавања на простору Градишке за
2019. и 2020. годину који је усклађен и са
Стратегијом запошљавања Владе Републике Српске.
„Желимо да тај ниво сарадње успоставимо на још чвршћим и бољим
основама, бољим информацијама, зато што

о потреби радне снаге најбоље податке има
Завод за запошљавање, а у међусобној
комуникацији долазимо до потребне структуре радне снаге у привреди“, нагласио је
Аџић и додао да се у средње школе настоје
увести профили потребни градишкој
привреди и да ће се кроз програме и
пројекте које ће Влада проводити преко
Завода омогућити већи број запошљавања.
Аџић је навео да је сигурно да ће споразум
отворити могућност разних пројеката у које
је град Градишка спреман да се максимално укључи.
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ОРГАНИЗОВАН ПРВИ САЈАМ
ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА

У Градишци је 13. децембра организован
Први сајам образовања и запошљавања
града Градишка.
На сајму су представљене три градишке
средње школе: Гимназија, Средња стручна и
техничка школа и Техничка школа Градишка
и шест привредних субјеката из области
металске, дрвопрерађивачке, текстилне и
прехрамбене индустрије.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић је
рекао да са поносом може рећи да је на
простору Градишке организован Први сајам
запошљавања који је прва манифестација
оваквог типа у Републици Српској, али и у
региону. Он је истакао да је циљ манифестације био да се завршним разредима
основних и средњих школа презентује
могућност избора даљњег школовања као и
могућности запошљавања након средње
школе.
Аџић је навео да су 2017. године у
Техничкој школи заједно са одређеним
бројем привредних субјеката и УНДП-ем
направили претечу садашњег дуалног
образовања, гђе су жељели да увежу потребе
Градишке привреде са могућностима школства на подручју Градишке како би занимања
имала употребну вриједност.
Он је истакао да ће локална управа и
даље улагати у овакве сајмове и да ће
настојати да ђацима приближе у ком правцу
да се опређеле знајући да ће након завршетка
школе моћи добити запослење.
„Градска управа се труди да инфраструктурним улагањем и улагањем у развој
привреде омогући привредну експанзију
домаћих привредних субјеката и иностраних
партнера да реализују своје развојне
пројекте с циљем отварања нових радних
мјеста“, навео је Аџић и подсјетио да у
Агрозони у Новој Тополи има 500 запослених радника код 8 привредних субјеката.

Он је нагласио да ће Градска управа и у
наредном периоду одвајати значајна средства за подстицање запошљавања, нових
инвестиција и радних мјеста.
Директор Техничке школе Владо Томић
је рекао да је ова школа прије четири године
увела праксу да најбоље ученике у трећем
степена шаље на плаћену праксу у договору
са привредним субјектима, што је била добра
препорука и што је стимулисало и другу
ђецу да траже такав вид праксе.
„Задње три године немамо проблема са
уписом, увођењем нових занимања техничар
информационих технологија у електроструку и техничара ЦНЦ технологија у
машинску струку конкурише довољан број
ученика већ у првом уписном року“, истакао
је Томић.
Он је додао да је повећан интерес
ученика у трећем степену за упис дефицитарних занимања као што су вариоци и
тапетари којима ће кроз дуални систем
образовања бити обезбјеђена квалитетнија
пракса.
Директор градишке Гимназије Снежана
Кочић навела је да је сајам добродошао да
представе Гимназију која је најстарија
средња школа у Градишци основана 1921.
године.
Она је навела да идуће школске године
планирају уписа ученике у три смијера:
општи, друштвено језички и рачунарско
информатички смјер.
Директор Средње стручне и техничке
школе Градишка Дарко Голић, рекао је да су
анкетирањем ученика деветих разреда
основних школа добила повратну информацију да је велика заинтересованост уписа
у њихову школу и додао да је протеклих
година највише интересовање била за
занимање медицински техничар. Он је
нагласио да је сајам одлична прилика да се

средње школе и привредни субјекти представе на најбољи начин ученицима завршних разреда ученика основних и средњих
школа.
Петар Нинић из компаније Рапић рекао
је да су се одлучили да подрже овај скуп чији
је циљ спајање понуде и потражње радне
снаге. Он је навео да је овај сајам специфичан јер поред привредног посједује и
сегмент образовања.
„Нас неколико фирми имало је прилику
да се представи будућим нараштајима у нади
да ће дио младих људи сутра запослење наћи
у локалним фирмама у свом граду“, рекао је
Нинић и додао да ће компанија Рапић увијек
бити расположена за сарадњу са домаћим
стручњацима и радном снагом у свим
сегментима пословања.
Крешимир Бодрожић из предузећа Тикт
мануфактура Градишка рекао је да су
покушали представити компанију као
могуће перспективно радно мјесто за младе
људе из региона.
„Сада имамо 20 ученика на праскси, а
дио њих ће након праксе наставити да ради
у фирми. Међу 80 запослених радника
просјечна старост је 30 година, што је млад
колеткив“, рекао је Бодрожић и подсјетио да
компанија постоји 15 година, а бави се ЦНЦ
обрадом за машинску и аутомобилску
индустрију.Он је нагласио да је њихов циљ
да створе што више кадра који жели да ради
и који одговара потребама компаније.
Михаела Мандић ученица је трећег
разреда Теничке школе занимање техничар
ЦНЦ технологија. Уписала је занимање за
које сматра да је перспективно и планира да
се запосли у компанији Тикт мануфактура.
Први сајам образовања и запошљава у
Градишци организовала је Градска управа у
сарадњи са образовним установама и
привредним субјектима.
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ОДРЖАНА СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ

У Градишци је 12. децембра одржана
стручна конференција "Значај унапређења
енергетске ефикасности, употребе обновљивих извора енергије и заштите животне
средине". Конференција је одржана у Културномцентру у оквиру дводневне манифестације "Енергетски дани Градишка 2019"
коју организује Градскауправа.
Начелник Службе градоначелника Градишке Горан Суботић рекао је да Градска
управа предузима низ мјера на унапрјеђењу
енергетске ефикасности и заштити животне
средине.
"Једна од тих мјера је приступање
градоначелника Градишке споразуму у вези
са климатским промјенама, чиме се
Градишка придружила групи европских
градова, а све с циљем спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност и
заштиту животне средине", рекао је Суботић.
Он је истакао да се израда овог акционог
плана реализује у сарадњи са УНДП-ом, те
да ће његовим усвајањем Градишци бити
отворена могућност да за планиране активности у овој области добије новац из европских претприступних фондова. Суботић је
прецизирао да Акциони план предвиђа
реализацију низа мјера у периоду од 2020. до
2030. године, а првенствено се односе на
десетогодишњи план смањења емисије
штетних гасова за 40 одсто.
"Град Градишка предузима и низ других
мјера у вези са изградњом енергетски ефикасних објеката. Примјер је спортска
дворана, чија је изградња у завршној фази и
гдје су у потпуности примијењене најсавременије мјере енергетске ефикасности. По
том принципу се граде и домови културе у
Новој Тополи и Врбашкој, а таква пракса
требало би да буде примјењивана и у

изградњи и реконструкцији других јавних
објеката", навео је Суботић.
Стручни савјетник за заштиту животне
средине и енергетску ефикасност у Градској
управи Градишка Радислав Мартић рекао је
да се манифестација "Енергетски дани" у
Градишци одржава од 2014. године. Он је
истакао да је у оквиру стручне конференције
одржано девет презентација, са нагласком
намјере које Градска управа спроводи током
изградње спортске дворане, сасвим потребним елементима за смањење потрошње
енергије, као што су топлотне пумпе,
соларни панели, ЛЕД расвјета и савремена
изолација.
Другог дана манифестације „Енергетски
дани Градишка 2019“ у Основној школи

„Данило Борковић“ одржана је Едукативна
радионица на тему енергетске ефикасности
у извођењу глумца Дјечијег позоришта
Републике Српске Душка Мазалице.
Представа је имала за циљ да дјецу научи
шта су обновљиви и необновљиви извори
енергије те да усвоје добре навике везане за
заштиту природе.
На стручној конференцији су учествовали представници Министарства енергетике и рударства и Фонда за заштиту
животне средине Републике Српске, Архитектонско-грађевинско-геодетског
Факултета из Бањалуке, те привредних субјеката ангажованих на изградњи спортске
дворане у Градишци.

Електрокрајина: За модернизацију
мреже у Градишци 4,4 милиона КМ

Електрокрајина: За модернизацију мреже у Градишци 4,4 милиона КМ
Електрокрајина Бањалука започела је
реализацију трогодишњег пројекта модернизације дистрибутивне мреже, укупне
вриједности око 30 милиона КМ.
У првој фази предвиђена је реконструкција постојеће и изградња нове мреже за
више десетина потрошача на подручју свих
радних јединица предузећа, док је у другој
фази предвиђено измјештање мјерних мјеста из објеката потрошње и уградња бројила са даљинским очитавањем потрошње.
Портпарол “Електрокрајине” Бањалука
Предраг Клинцов истакао је да је циљ
пројекта обезбјеђење квалитетније испоруке електричне енергије за домаћинства и
привреду, повећање ефикасности обрачуна
и наплате електричне енергије, те значајно

смањење дистрибутивних губитака предузећа.
”Електрокрајина на подручју Градишке
планира навеће инвестиције и то у износу
4,4 милиона КМ. Ријеч је о реконструкцији
средњенапонске далеководне мреже за
више од 3 500 купаца”, рекао је Клинцов.
Он је истакао да су током јесени радови
извођени на три далековода и да су постављани нови бетонски стубови.
“Радови су били на далеководу Подградци излаз Каменолом, након чега је 260
потрошача добило стабилније снабдијевање електричном енергијом. На далеководу Подградци излаз Градишка са којег
се снабдијевају 792 потрошача подигути су
сви планирани бетонски стубови и постављена два километра ужета,” истакао је
Клинцов и додао да је на далеководу

Подградци излаз Бараји, који опслужује
311 купаца постављено 110 стубова.
Према његовим ријечима, обимни
радови су и на далеководу Топола-Ламинци са којег се напаја 935 потрошача, затим
на далеководу Топола Берек и далеководу
Требовљани излаз Јабланице који електричном енергијом снабдијева 513 потрошача.
У 2020. години у пројекат модернизације дистрибутивне мреже биће укључени и далеководи: Требовљани-Градишка,
Требовљани-Гашница, Требовљани-Драгељи, Топола-Лакташи и Нова Топола-Подградци.
Пројекат се финансира кредитним средствима Европске банке за обнову и развој.
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Здравомед 2019.
У Градишци jе од 17. до 19. октобра одржана традиционална
привредно-туристичка манифестација „Здравомед 2019“ коју је
организовало Удружење пчелара „Аморфа“ и Удружење „ПчелеБиље“ уз подршку Туристичке организације и Града Градишка.
Замјеница градоначелника Града Градишка Драгана Илић
рекла је да је Градишка и ове године била домаћин излагачима из
више градова и општина Републике Српске.
„То су наши драги гости сваке године. Ова година није била
повољна за пчеларе, али то су искусни произвођачи тако да je и
ове године било меда и других пчелињих производа“, рекла је
Илићева. Ове године сајам је окупио око 20 учесника из Градишке,
Бањалуке, Прњавора, Дрвара, Петрова и других општина и
градова. Манифестацију су посјетили ученици основних школа и
малишани из Јавне предшколске установе „Лепа Радић“.

ПРВА ЗИМСКА ПИЈАЦА У ГРАДИШЦИ

Прва „Зимска пијаца“ у Градишци у организацији Градишке
тржнице одржана је задњег викенда у децембру на Зеленој пијаци у
Градишци. На Зимској пијаци представило се неколико пчелара са
подручја Градишке, Удружење произвођача еколошке и органске
хране, домаће ракије, повртари, воћари, креативци који ручно
израђују новогодишње украсе, поклоне, декупаж, народне ношње и
опанчари, а на тезги су се нашао и љути сос од паприка под називом
“Љути сос ђеда Нике”.
Своје производе представило је Удружење произвођача еколошке
хране „Екобашта“ из Градишке. Предсједник Удружења Данко
Цумбо рекао је да су изложили поврће које је присутно у то доба
године, зачинско биље, аронију и прерађевине од ароније. Он је
истакао да је органске производе тешко пласирати јер су људи
навикли да купују јефтиније на уштрб квалитета.
„Љути сос ђеда Нике“ био је један је од посјећенијих штандова
на „Зимској пијаци“.
Жарко Малешевић производњом соса се бави око годину дана и
каже да се идеја родила из љубави према кулинарсту и
експериментисању у припреми хране.
„У понуди тренутно имамо шест различитих сосова а планирамо
направити другачију врсту сосова и тим обогатити своју понуду. База
љутог соса јесте парадајз али оно због чега је он љут јесте паприка
Каролина Рипер, најљућа паприка на свијету тренутно“, рекао је
Малешевић.

ФК „Лијевче” прославио
90 година постојања
Фудбалски клуб „Лијевче“ из Нове Тополе прославио је 15.
новембра у новоотвореном свадбеном салону у Ровинама, 90 година
постојања клуба. Предсједник клуба Илија Смиљанић је навео да се
ФК „Лијевче“ тренутно такмичи у Регионалној лиги група „Запад“
те да су јесењи дио првенства завршили на деветом мјесту табеле.
Циљ клуба је да се стабилизује, а уколико се укаже прилика да се
пласирају у виши ранг такмичења, односно Другу лигу Републике
Српске.
Народни посланик и члан управе клуба Огњен Жмирић је рекао
да ФК “Лијевче” има огромну традицију те да су многи чланови
клуба за ових 90 година дали свој допринос да “Лијевче” постоји до
данас.
“ФК “Лијевче” се доста пута у својој дугој историји гасио и
поново формирао, али најбитније је да је клуб опстао”, истакао је
Жмирић и додао да је циљ управе клуба да окупе што више младих
фудбалера као залог за будућност клуба. Он се захвалио
градоначелнику Градишке Зорану Аџићу који је највио да ће помоћи
да се покрију трибине на стадиону те за све што је до сада урадио за
ФК “Лијевче”. У протеклом периоду клуб је добио нове клупске
просторије и свлачионице.

Поред прехрамбених производа изложене су и разне
рукотворине. Драгица Димитрић из Козарске Дубице изложила је
ручне радове од најлонских кеса.
„Своје рукотворине пласирам преко Удружења жена Дубица и
учешћем на оваквим манифестацијама“, рекла је Димитрићева и
додала да су купци јако заинтересовани за њене рукотворине.
Драгана Грбић из Градишке изложила је предмете украшене декупаж
техником, те разне декоративне предмете од гипса.
Идеја и циљ сајма је промоција домаће производње и кућних
радиности у зимском периоду.

ФК ”Полет” Елезагићи
прославио 60. година
постојања клуба
Фудбалски клуб „Полет” из Елезагића прославио је 9. новембра
60. година постојања клуба. Свечаност је одржана у Дому културе у
Рогољима. Клуб се тренутно такмичи у Општинској лиги и
такмичење у првом дијелу сезоне завршио је на другом мјесту
првенствене табеле са 25 утакмица без пораза. Предсједник клуба
Младен Вучковић рекао је да је прослава окупила велики број
симпатизера те чланова клуба и истакао да клуб стално напредује и
ради како би се пласирао у виши ранг такмичења.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Елезагићи и члан Управе
ФК „Полет“ Бојан Живковић рекао да су клуб основали Душко и
Јово Клинцов 1959. године те да је клуб радио све до 1992., када због
ратних дешавања престаје са радом до 1996. године када је поново
активиран. Живковић је нагласио да имају велику подршку локалне
управе те да су уз помоћ градоначелника Зорана Аџића и народног
посланика Огњена Жмирића реновирали клупске просторије.
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ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА ГРАДА
ГРАДИШКА – МАЛА ГОСПОЈИНА

Поводом обиљежавања славе града
Рођења Пресвете Богородице – Мале Госпојине, у храму Покрова Пресвете Богородице у Градишци служана је Света
литиргија.
Светој литургији присуствовали су градоначелник Градишке Зоран Аџић, предсједник Скупштине града Миленко
Павловић, замјеник градоначелника Драгана
Илић и посланик у Народној скупштини
Републике Српске Огњен Жмирић, који су
након литургије прошетали у литији
градским улицама заједно са свештеницима,
бројним вијерницима и члановима културноумјетничких друштава.
Архијерејски намјесник градишки протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић је рекао
да грађани Градишке крсну славу прослављају традиционално и са посебном
пажњом. Он је навео да је Српска православна црква у Градишци прије двије године
имала само литију на празник Врбице, а да
сада оганизује и литије за Богојављење и
Малу Госпојину, цијенећи да је важно да
градишки православни вијерници и на такав
начин покажу своју духовност и припадност
цркви.
Након литије уприличено је славско
послужење у порти храма Покрова Пресвете
Богородице.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић
поручио је током славске свечаности која је

упиличена у свадбеном салону „Tакси бар“,
да је велико задовољство по први пут
прослављати Малу Госпојину као славу
града, након што је тај статус Градишка
добила ове године. Честитајући славу
грађанима, Аџић је истакао да је Градска
управа увијек спремна да подржи људе који
желе да развијају Градишку и да заједно с

њима ради на привредном, инфрастуктурном и друштвеном развоју града.
На свечаном ручку на којем је
преломљен славски колач присуствовали су
министар финансија Републике Српске Зора
Видовић, начелници сусједних општина те
представници градске управе, јавних установа и предузећа и бројни други гости.
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ГРАДИШКА ЈЕСЕН

Градишка јесен отворена је 07. септембра изложбом паса
„GRADIŠKA WINNER 2019“ на стадиону ФК „Омладинац“ у
Брестовчини . У оквиру изложбе која је трајала два дана одржане су
двије међународне изложбе, једна државна и специјалке 3, 5, 7, 8 и 9
ФЦИ групе. Изложбу је отворио градоначелник Градишке Зоран
Аџић који је изразио задовољство организацијом ове изложбе која
има међународни карактер и биљежи рекордну посјећеност
такмичара. Аџић се захвалио Кинолошком удружењу „Мој пас“
Градишка које је својим енергичним радом и залагањем
организовало изложбу на свјетском односно међународном нивоу.
На овогодишњем такмичењу изложено је 1563 пса из 123 расе, док
су такмичари дошли из 24 земље, а осим такмичара из Градишке
највише су учествовали такмичари из Италије, потом Индије,
Тајвана и САД-а.
Четрнаеста традиционална изложба „Дани воћа – Поткозарје 2019“ одржана је половином септембра у Горњим Подградцима.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић отварајући изложбу рекао је да
је ријеч о значајној манифестацији за Градишку, да је Градишка
постала бренд за воћарску производњу и истакао да је, од укупне
воћарске производње Републике Српске, 40 одсто у Градишци.

„Потребно је формирати воћарске задруге на подручју Градишке,
тако би воћари удружени могли иступати на свим тржиштима као
што су тржиште Европске уније и тржиште Русије која представљају
значајна тржишта за ову производњу. Такође, воћари би требали
размишљати у правцу осигурања своје производње код
осигуравајућих друштава“, рекао је Аџић и додао да је локална
управа спремна да компанији која би се бавила прерадом воћа и
поврћа додијели земљиште у Агро- идустријској зони Нова Топола.
Директор Агенције за аграрна плаћања Републике Српске Саво
Минић истакао је да је ово једна од најуспјешних манифестација у
Републици Српској и додао да је Градишка друга по исплати
подстицајних средстава у Републици Српској у износу од преко 12
милиона марака. Изложба „Дани воћа Поткозарје 2019.“ окупилиа
је око 100 излагача воћа.
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У Културном центру Градишка половином септембра одржана
је изложба слика из свакодневног живота у Лијевче пољу “Сликали
се ја и моја дика”, коју је у оквиру дводневног 17. Међународног
фестивала фолклора органозовало културно-умјетничко друштво
„Коловит“. Идејни творац изложбе Дарио Дринић рекао је да је
изложба настала из жеље да се изађе из традиционалних оквира те
да се наша народна баштина прикаже на један занимљивији начин,
односно баш онако каква је она била прије стотињак година.
“Фотографије су настале 2018. године, фотографисањем кадрова
из свакодневног живота људи у Лијевчу пољу, фотографијом смо
кренули од Совјака а завршили смо код брвнаре у Романовцима”,
истакао је Дринић.
Друге вечери 17. Међународног фестивала фолклора, на љетној
позорници Културног центра одржано је Вече традиционалне и етно
пјесме. Пред публиком у Градишци наступила је Пјевачка група
„Искре“ из Зенице, мушка и женска пјевачка група Радничког
културно-умјетничког друштва „Пелагић” из Бања Луке, мушка
пјевачка група КУД-а „Ђока Павловић” Поште Србије из Београда,
три пјевачке групе КУД-а „Коловит” и солиста Невена Чиплек из
Лепосавића са Косова и Метохије.

„Моторијада Градишка 2019“, у организацији мото клуба
„Стадо“, одржана је у септембру на платоу код спортске дворане у
Градишци. Потпредсједник мото клуба „Стадо“ Градишка Марко
Матавуљ рекао је да је одзив учесника био добар и да је учествовало
око 150 моториста. Он је истакао да је ријеч о међународном мото
скупу који окупља учеснике из Републике Српске, Федерације БиХ,
Србије, Хрватске, Словеније, Њемачке и других европских земаља.
Прве вечери све учеснике и посјетиоце забављали су бенд „Трипл
шот” из Градишке и „Килер фејс” из Словеније, док је другог, главног
дана моторијаде организован дефиле свих учесника кроз град и
бајкерске игре. У вечерњим сатима концерте су одржали бенд
„Милер и пријатељи“ и Дејан Петровић и „Биг бенд“.
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Традиционална културна манифестација „Идеш ли, роде”,
коју поводом обиљежавања дана вјенчања Милке и Петра Кочића
организује Основна школа „Петар Кочић“ из Нове Тополе, одржана
је у септембру код старе цркве у Романовцима. У старој цркви Светог
Николаја у Романовцима, гдје су се тајно вјенчали Милка и Петар
Кочић 18. септембра 1904. године служена је Света литургија и
парастос, након чега су проглашени најбољи радови ученика
основних школа који су пристигли на литерарни конкурс.
Предсједник Организационог одбора манифестације, директор
Основне школе „Петар Кочић“ Нова Топола Радивоје Поповић рекао
је да се манифестација одржава од 2005. године по петнаести пут и
да је њен циљ очување сјећања на лик и дјело Петра Кочића. Прву
награду освојила је ученица Основне школе „Данило Борковић“
Ирина Баиловић, друго мјесто освојила је Маја Зекановић из
Основне школе „Петар Кочић“ из Приједора, а треће Данило Шувира
из Основне школе „Васа Чубриловић“ Градишка.
Планинарско спортско друштво „Патрија“ Градишка организовало је 15. септембра планинарску акцију „Са Патријом на врх
града – Пројса 871 метар“. Предсједница „Патрије“ Стоја Никшић
рекла је да је за све учеснике у овој планинарској акцији био
обезбијеђен беплатан превоз и ручак и да је учествовало 200
планинара.
„Планинарски поход дуг 11 километара према врху „Пројса“ на
планини Козари почео је од полазне тачке у близини спомен-чесме
„Тринаест Скојевки“ у Горњим Подградцима. Акцији су се
придружили гости из планинарских друштава из Бањалуке,
Приједора и Теслића“, рекла је Никшићева. Она је додала да је стаза
обиљежена и прилагођена свим узрастима. У акцији је учествовало
и 20 чланова кошаркашког клуба „Лидер“ из Градишке.

Градишке новине

Изложба Историјског музеја Србије „Свети Сава Српски“,
аутора Андреја Вујновића, одржана је половином септембра у
галерији Завичајног музеја у Градишци. Аутор Андреј Вујновић
рекао је да је изложба дуго припремана, јер је живот и дјело Светог
Саве требало свести и прилагодити посјетиоцима музеја.
Директор Секретаријата за вјере Владе Републике Српске Драган
Давидовић истакао је да је ова изложба приређена у оквиру пројекта
обиљежавања 800 година самосталности Српске православне цркве
који је Влада Српске усвојила и који, заједно са Српском
православном црквом, реализује кроз низ манифестација.
Директор Завичајног музеја Градишка Бојан Вујиновић рекао је
да, када је у питању самосталност Српске православне цркве на
нашим просторима, оно што се може везати за Градишку је
ћирилични натпис који је пронађен у припрати манстирске цркве у
Кијевцима из 1301. године, који је најзападнији ћирилични натпис
пронађен код нас. „Ријеч је о манастиру који је вјероватно био под
утицајем Драгутинове владавине, а вјероватно и под утицајем
епископа Василија“, истако је Вујиновић. Он је додао да је Завичајни
музеј Градишка објавио књигу и приредио изложбу о манастиру у
Кијевцима и самосталности Српске православне цркве на овим
просторима.
Отварању изложбе присуствовали су замјеник градоначелника
Градишке Драгана Илић, представници Градске управе, ученици
средњих школа и грађани.

У Градишци је 20. септембра по трећи пут одржана
манифестација Дани старих заната, витештва и традиције коју су
организовали Културни центар и Завичајни музеј.
„Желимо да пренесемо новим генерацијама како се некада
живјело и производило на овим просторима и да сачувамо културну
баштину Градишке и Републике Српске“, нагласио је градоначелник
Градишке Зоран Аџић. На изложби старих заната представило се 17
занатлија и неколико удружења које се баве очувањем традиције овог
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краја, а одржан је и концерт етно групе „Ива“. У градском парку
организовано је „витешко село“ као једна велика дјечија играоница
са приказима мачевања витезова и дјечијим мачевањем, гађањем
луком и стријелом, школом јахања и разним полигонима и
такмичењима за дјецу. У „витешком селу“ учествовали су козарачки
витезови „Русаг“, Народно позориште Републике Српске са својим
репликама средњовјековних ношњи, глумци и аниматори из
Бањалуке, те коњички клуб „Посавко“, Ловачко удружење
„Просара“, Удужење „Мост“ и КУД „Коловит“ из Градишке.

Шеснаеста „Изложба стоке“ одржана је 21. септембра на
Хиподрому у Градишци, у оквиру манифестације „Градишка јесен
2019“. Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду града
Градишка Бранко Стојнић рекао је да је на изложби учествовало
више од 40 излагача и 15 привредних субјеката који се баве
производњом сточне хране те производњом и дистрибуцијом опреме
за сточарску производњу, те додао да су своју стоку изложили
сточари са подручја Градишке, Српца и Козарске Дубице. Стојнић је
истакао да Градишка има изузетно развијену сточарску производњу,

са преко 4.000 грла музних крава, које годишње произведу више од
20 милиона литара млијека, те годишњим товом од 4.000 јунади.
Такође, развијено је и свињогојство са 7.500 расплодних крмача, а
годишње се утови 50.000 свиња и произведе око 5 милиона
килограма свињског меса. На подручју Градишке годишње се
произведе и око 3 милиона килограма пилећег меса, а овчарска и
козарска производња су у експанзији. На фармама на подручју
Градишке има више од 6.000 оваца и 300 коза. Стојнић је додао да
значајно мјесто заузима и производња меда, са више од 5.000
кошница на подручју Градишке и годишњом производњом од 50 тона
меда.
Манифестацији су, поред многобројних учесника и посјетилаца,
присуствовали и градоначелник града Градишка Зоран Аџић,
замјеник градоначелника Драгана Илић, посланик у Народној
скупштини Републике Српске Огњен Жмирић те руководилац
Подручне јединице Ресора за пружање стручних услуга у
пољопривреди у Градишци Драган Малиновић.
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У Градишци је 22. септембрa затварањем саобраћаја у
Видовданској улици у центру града и манифестацијом „У град без
аутомобила“, обиљежен Дан без аутомобила. Ово је 19. пут да се
манифестација, која је дио „Европске недјеље мобилности“,
обиљежава у Градишци. У спортском и забавном програму
учествовали су најмлађи становници Градишке. Дјеца вртићког
узраста цртала су по асфалту и такмичила се на бициклијади, док су
основци плесали, играли и показали своје спортске вјештине.
Организован је и богат културно-умјетнички програм.

У малој сали Културног центра 25. септембра је изведена опера
„Бастијен и Бастијена“ В. А. Моцарта у извођењу чланова
удружења „Корал“ из Источног Новог Сарајева. Сопран мр Клаудија
Кркотић рекла је да је ову оперу компоновао Моцарт када је има само
дванаест година и да је радња блиска публици без обзира на годиште.
Она је истакла да је ово трећа опера коју изводи удружење "Корал"
из Источног Новог Сарајева. Поред Клаудије Кркотић у извођењу
опере учествовали су: Илеш Бечеи - тенор, Ахмед Јухић - баритон и
Белинда Крнић – клавир.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић је рекао да су грађани
Градишке први пут могли уживати у опери, те да треба радити на
томе да грађани чешће могу присуствовати премијерама оперских
представа.

На излетишту „Мајур“ у Машићима одржана је манифестација
„Књижевно поподне-поетика, музика и машићке буне“.
Организатор Жељко Галоња је рекао да је циљ манифестације борба
против заборава те покушај да се расвијетли наша славна и честита
прошлост која је мало помињана у прошлом вијеку. Галоња је додао
да су биле двије буне, једна 1806. године и друга 1834. године и да је
прва била јако важна јер представља једну од првих буна која је
подигнута на подручју БиХ. Манифестацију је организовало
Удружење „Скомрах“ и Удружење књижевника Републике Српске
Подружница Градишка, а у програму су учествовали пјесници,
изворне групе, камерни хор и школски оркестар Основне школе „Вук
Стефановић Караџић“, глумци, фрулаши, гуслари и други умјетници
са подручја Градишке и околних општина.
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БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБИЉЕЖИЛА КРСНУ СЛАВУ

Поводом обиљежавања крсне славе Борачке организације
Републике Српске - Митровдана, у Градишци је 8. новембра у храму
Покрова Пресвете Богородице служена Света литургија и помен
погинулим борцима, након чега је служен парастос и положени
вијенци на Централном спомен-обиљежју погинулим борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата. Предсједник Градске борачке

Обиљежен Дан РВИ Републике Српске
Дан ратних војних инвалида Републике Српске обиљежен је
10. септембра у Градишци служењем помена и полагањем вијенаца
на Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбеноотаџбинског рата. Предсједник Организације ратних војних
инвалида Градишке Никола Везмар рекао је да инвалиди редовно
добијају инвалиднине, али и да би веће инвалиднине свакако
побољшале услове живота ратних инвалида.
„Наше удружење има око 500 чланова, из буџета града
добијамо 12.000 КМ на годишњем нивоу. Имамо и Фонд
солидарности који нам је свакако од помоћи, ипак би нам већи
буџет помогао у рјешавању бројних потреба, али морам похвалити
разумијевање од стране Градске управе“, истакао је Везмар.
Сјећање на егзодус Срба из Доњег Вакуфа
Поводом обиљежавана егзодуса српског народа из Доњег
Вакуфа у Ровинама код спомен крста 14. септембра је служен
парастос за погинуле борце 19. србобранске бригаде и погинуле
борце из мјесне заједнице Ровине. Начелник оперативног одсјека
19. србобранске бригаде Станко Пушкар рекао је да је ова бригада
бројала око 5000 бораца, за слободу је животе дало 326 бораца.
Током повлачења цивила из Доњег Вакуфа, прије 24 године, убијен
је 81 цивил, углавном жене и дјеца. У Градишци живи око 5000
пријератних становника Доњег Вакуфа, док их је у Ровинама око
400.
Обиљежен Дан несталих и погинулих бораца
Поводом Дана несталих и погинулих бораца, у Градишци је 13.
септембра код Централног спомен служен парастос и положени
вијенци за погинуле борце Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Срспке. Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је
да је ово обиљежавање сјећање на 613 погинулих бораца и 13
несталих из протеклог одбрамбено-отаџбинског рата који су своје
животе уложили у темеље Републике Српске у којој ми данас
живимо.
Предсједник Општинске организације породица заробљених

организације Градишка Милован Гагић рекао је да је слава Борачке
организације прилика да још једном помену своје погинуле саборце
и на славском ручку угосте представнике установа и организација
са којима сарађују.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да су борци
створили Републику Српску и да је период њеног стврања био
период када су сви били јединствени у намјери да одбране своју
земљу и остану да у њој живе.
„И сада, када је Република Српска пред великим изазовима ,
морамо да будемо јединствени због нових генерација и због бораца
који су уградили своје животе у њене темеље. Не смије нам ништа
бити битније од Републике, јер је она гаранција нашег опстанка на
овим просторима“, закључио је Аџић. Он је истако да Градска управа
и Влада Републике Српске морају да воде рачуна о борцима,
породицама погинулих бораца и њиховој дјеци, да се труде да збрину
социјално угрожене и стварају боље услове за живот свих грађана.
Вијенце на спомен обиљежје погинулим борцима у Градишци
положили су представници града Градишка, Градске борачке
организације, Организације породица погинулих и заробљених
бораца и несталих цивила, Удружења ратних војних инвалида,
СУБНОР-а, Полицијске управе Градишка и СНСД-а.

и погинулих бораца и несталих цивила Драгица Матковић рекла је
да је 15. септембар изабран за обиљежавање дана несталих због
тога што је на тај дан нестало највише бораца. Она је истакла да је
на нивоу Републике Српске 1.662 несталих лица која још увијек
нису пронађена, а да је број несталих 1995. године био 5.518.
Служен парaстос и положени вијенци
у Горњим Подградцима
У мјесној заједници Горњи Подградци 27. новембра служен је
парастос и положени вијенци на спомен-обиљежја борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата и Народно-ослободилачког рата.
Помен за погинуле борце организовала је Градска борачка
организација Градишка, у сарадњи са Српском православном
црквом, Мјесном борачком организацијом и мјесном заједницом.
Помену сваке године присуствује одјељење ђака основних школа
и на тај начин дјеца уче о борби и жртвама за слободу српског
народа у протеклим ратовима. Циљ Борачке организације је да се
у наредном периоду у уџбенике историје у основним школама
уврсти дио о посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату као и да
се на подручју града организују историјски часови код споменика
палим борцима.
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ОБИЉЕЖЕН ДАН ОСНИВАЊА
„ШЕСНАЕСТЕ КРАЈИШКЕ“

У Машићима је 15. септембра обиљежено 28 година од оснивања 16. Крајишке
моторизоване бригаде Војске Републике
Српске. Тим поводом служен је парастос за
погинуле борце и положени вијенци.
Помоћник команданта ове бригаде Илија
Лукић рекао је да се бивши борци 16.
Крајишке моторизоване бригаде свакодне-

вно сјећају свог ратног пута дугог 1.727 дана
и својих 437 погинулих сабораца.
Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту града Градишка Радомир Пјанић, који је такође био борац „Шеснаесте“,
истакао је да сваког сепетембра Дан 16.
Крајишке моторизоване бригаде буди сјету,
али и понос код њених бораца.

„Тужни смо и сјетни због својих другова,
пријатеља и сабораца који су погинули и
уложили своје животе у стварање Републике
Српске, али смо поносни на све што је
„Шеснаеста“ урадила у рату и на њен
допринос у стварању Српске“, нагласио је
Пјанић.
Предсједник Скупштине града Градишка
Миленко Павловић рекао је да је Градишка
поносна што је колијевка тако славане
бригаде као што је 16. Карјишка моторизована и што се у Машићима, одакле су
кренули на свој ратни пут, сваке године
окупљају њени борци и сјећају ратних
успјеха и својих погинулих сабораца.
Припадници 16. Крајишке моторизоване
бригаде кренули су 16. септембра 1991.
године из Машића на свој ратни пут дуг
1.727 дана. Бригада се борила на укупно 20
ратишта, у Западној Славонији, Посавини,
на коридору, Грмечу, Озрену, Требави и на
Мањачи. Кроз бригаде је прошло 12.000
бораца, 437 их је погинуло, а око 2.000 је
рањено. За све учињено у одбрамбеноотаџбинском рату бригада је добила Орден
Немањића, највише одликовање за ратне
заслуге у Републици Српској.

Удружење „Жена и породица“

обиљежило 25 година рада

Oбиљежено 14 година од
стравичног пожара у Дому културе
У Градишци је обиљежено 14 година од смрти три раднице
предузећа "Симпо-СИК" - Гордане Ждеро, Биљане Плотан Шешум
и Дијане Ећимовић, које су страдале у пожару у бившем Дом
културе "Вељко Чубриловић". Тим поводом служен је помен и
положени су вијенци и цвијеће на спомен-плочу код Културног
центра.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да је сјећање на
три трагично страдале суграђанке опомена да надлежни морају да
воде рачуна о сигурности јавних објеката и безбједности грађана.
Он је истакао да локална управа предузима потребне мјере да смањи
ризик од сличних катастрофа и додао да је људски фактор кључан
у спровођењу мјера сигурности.
Због неисправних електроинсталација у некадашњем Дому
културе "Вељко Чубриловић" 16. новембра 2005. године избио је
пожар у којем су погинуле три раднице предузећа "Симпо-СИК",
док се скоком са другог спрата од сигурне смрти спасио Живко
Шукало. У пожару у градишком Дому културе изгорио је готово
цијели књижни фонд Народне библиотеке, неколико атељеа и
бројни умјетнички експонати.

Удружење „Жена и породица“ Градишка обиљежило је у
октобру 25 година рада Свечаном академијом и документарном
изложбом у градишком Културном центру. На изложби су
предстваљени бројни документи и фотографије о раду овог
удружење, а у програму Свечане академије су између осталих
учествовали глумци Народног позоришта Републике Српске
Раденка Шева и Драгослав Медојевић.
Предсједница Удружења „Жена и породица“ Десанка Рађевић
навела је да је група жена, која је прикупљала хуманитарну помоћ
и посјећивала борце Војске Републике Српске од почетка
Одбрамбено-отаџбинског рата, званично основала ово удружење
у октобру 1994. године. Она је рекла да се Удружење „Жена и
породица“ у почетку бавило хуманитарним радом, а касније су
реализовали разне пројекте везане за положај жена у друштву и
равноправност полова. Рађевићева је додала да је на основу
њиховог пројекта измјењен Изборни закон БиХ, којим је
прецизирано да на кандидатским листама мора да буде 40 одсто
мање заступљеног пола, односно жена, те да је то правило први
пут примјењено на Изборима за чланове Савјета мјесних
заједница који су услиједили након Локалних избора 2012.
године.
Она је навела да је Удружење уз подршку Градске управе
Градишка реализовало пројекат „Насиље у породици“, у оквиру
којег су одржане радионице у седам мјесних заједница, а 15.
октобра на Међународни дан жена на селу организовали су
посјету Полицијској управи Градишка и Центру за социјални рад.
Удружење „Жена и породица“организовало је округли сто на тему
рада невладиних организација и положаја жена у породици и
друштву. Удружење има око 120 чалница.
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ДОМ ЗДРАВЉА ГРАДИШКА
ОБИЉEЖИО 25 ГОДИНА РАДА

Јавна здравствена установа Дом здравља Градишка је свечаним
пријемом за званице у октобру обиљежила 25 година рада.
Директор Дома здравља Градишка Весна Глувић Челић навела је
да је ова здравствена установа као самостални правни субјект
званично почела са радом 25. октобра 1994. године. Глувић Челић је
честитала јубилеј свим радницима градишког Дома здравља,
истичући да жели да наставе рад у духу у којем су њихови
претходници стварали ову установу и да и даље праве искораке у
пружању примарне здравствене заштите.
Она је навела да су највећи проблеми градишког Дома здравља
недостатак одређеног здравстевног кадра и љекара специјалиста те
дотрајали возни парк.
„Највећи проблем је недостатак педијатара, обзиром да тренутно
имамо само једног педијатра, због чега смо и упутили два љекара на
специјализацију из области педијатрије. Када је ријеч о санитетским
возилима, ми имао четири возила која нису у добом стању“, навела
је Глувић Челић.
Она је додала да се градишки Дом здравља може похвалити
одличном организацијом и тиме што није било застоја у пружању
здравствене заштите грађанима, што је резултат савјесности свих
заспослених.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић честитао је јубилеј
запосленима у градишком Дому здравља, истичући да Градска
управа подржава рад ове здравствене установе. Он је навео да

Градска управа издваја одређена средства за рад Дома здравља, те да
ће, иако то није обавеза градских власти, помоћи да набаве још једно
возило за потребе хитне помоћи.
Доктор Славко Дуњић, који је био директор ове установе 16
година, навео је да је прије 25 година био директор Дома здравља
који је тада дјеловао у саставу Медицинског центра Градишка, а
чинили су га Општа болница Градишка, домови здравља у
Градишци, Српцу и Козарској Дубици и градишка Апотека. Дуњић
је оцијенио да је тадашњим одвајањем примарне од секундарне
здравствене заштите унапријеђен рад домова здравља.

АПОТЕКА ГРАДИШКА ОБИЉЕЖИЛА
25 ГОДИНА РАДА

Свечаним пријемом у октобру мјесецу, Јавна здравствена
установа „Апотека Градишка“ обиљежила је 25 година рада.
Директорица Свјетлана Ковачевић истакла је да је веома поносна
што је на челу једне такве установе, јер су ЈЗУ „Апотека Градишка“
и '“Галенфарм“ препознатљиви домаћи брендови на тржишту
Републике Српске и БиХ.
„Велики дио наше пажње и ресурса улажемо и пројекте и
манифестације са циљем пропагирања здравља становништва. Наша
друштвена одговорност се огледа у виду спонзорства, донација и
помоћи угроженом становништву нашег Града“, рекла је
Ковачевићева и додала да је колектив Апотеке и Галенфарма једна
модерна комбинација младости и искуства, која ће властитим радом,
као и на пракси, искуствима и добрима које су оставиле претходне
генерације запослених у Установи, унаприједити досадашње
пословање. „Приоритет нам је јачање наше Установе, проширење
производње у Галенфарму, отварање нових радних мјеста и на том
путу очекујемо подршку локалне и шире заједнице“, изјавила је за
Градишке новине директорица Ковачевић.

Свечаном пријему присуствовао је градоначелник Градишке
Зоран Аџић који је том приликом поздравио колектив Апотеке и
Галенфарма, похвалио досадашње резултате рада и изразио увјерење
да ће тако бити и у будућности.
Обиљежавању 25. годишњице рада ове здравствене установе
присуствовали су представници градске управе, градишких јавних
предузећа и установа, пословни партнери и чланови колектива.
Историјат
Фармацеутска дјелатност у Градишци постоји преко 90 година,
од почетка двадесетих година прошлог вијека и од тада у
континуитету ради и развија се. Оснивачи прве апотеке у Градишци
били су мр пх Варјачић и мр пх Хабунек, који су са апотекарима
Надом Вукушић-Kатушић и Павлом Радишићем дуги низ година
успјешно радили, све до почетка другог свјетског рата. Oва
дјелатност обављана je у оквиру свих организационих видова
медицинске заштите, а 25.10.1994. године конституисана је
Апотекарска установа Градишка у садашњем облику пословања.
Апотека Градишка тренутно има 10 малопродајних објеката, 8
апотека и 2 апотекарске станице. Апотеке су лоциране у ужем
подручју Града Градишка 4 апотеке, једна у Новој Тополи, једна у
Горњим Подградцима, једна у Лакташима, те једна у Бањалуци.
Апотекарске станице се налазе у Турјаку и Орахови. У апотеци
Градишка тренутно ради 56 запослених радника, од чега је 39
здравствених радника фармацеутске струке и 17 нездравствених
радника, већином економске струке.
Kако се производња у галенској лабораторији проширивала тако
је вршено и усклађивање са важећим законским прописима, те је
дошло до потребе оснивања посебног правног лица које ће се бавити
производњом лијекова, дијететских препарата, хербалних љековитих
производа, козметике, козметике са посебном намјеном и биоцида.
Тако је 26.08.2010.г одине основано предузеће ’’ГАЛЕНФАРМ’’
д.о.о., а оснивач је ЈЗУ ’’АПОТЕKА ГРАДИШKА’’ Градишка.
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РАДИО ГРАДИШКА ОБИЉЕЖИО
40. РОЂЕНДАН

“Први пут је урађен попис музичког архива. Радио Градишка
Радио Градишка обиљежио је 30. септембра 2019. године 40 година
рада специјалним цјелодневним програмом и свечаним коктелом за располаже са богаством музичких плоча са чим се мало која радио станица
званице из политичког, привредног и друштвеног живота. Гости у може похвалити. Евидентирано је 7 350 плоча које се више не користе,
програму Радио Градишке били су представници Градске управе, јавних али имају своју вриједност”, нагласила је Стојановићева.
Предсједник Скупштине града Градишка Миленко Павловић,
установа и предузећа, разних организација, представници других
гостујући у специјаланом програму, честитао је јубилеј свим запосленима
медијских кућа и бивши радници ове медијске куће.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић истакао је да је Радио Градишка који су протеклих 40 година, како је рекао, у скромним техничким
имао значајну улогу у информисању грађана протеклих 40 година, условима успјевали да професионално информишу грађане.
Савјетник градоначелника и предсједник Градског одбора СУБНОРпосебно током ратних дејстава деведестих година прошлог вијека. Аџић
је јубилеј честитао директору Радио Градишке Александри Стојановић, а Градишка Никола Крагуљ је том приликом изјавио:
“Четрдесет година је Радио Градишка свједок свих збивања на
новинарима и свим запосленима, нагласивши да, упркос дотрајалој
подручју наше општине, данас града. У свим
опреми, успијевају да оправдају постојање,
ситуацијама су били присутни и
обаве све задатке и правовремено, тачно и
професионално
информишу
грађане. Јубилеј “Радио Градишци” честитао Српски извјештавали наше грађане, што је доспјело
и на шире просторе изван Градишке. Било је
Гостујући у програму, градоначелник је обећао
члан Предсједништва БиХ Милорад Додик
и лијепих,али и трагичних дешавања, о
да ће Градска управа веома брзо издвојити
средства за набавку нове студијске и емисионе
Српски члан Предсједништва БиХ Милорад којима није било лако извјештавати, али
опреме, како би ова медијска кућа уз много Додик честитао је колективу Радио Градишке 40 Радио Градишка је увијек на најбољи начин
информисао наше грађане о свим
боље услове могла да настави свој рад.
година рада и пожелио успјех у даљем раду.
Директор Радио Градишке Александра
“Радио Градишка представља објективан медиј дешавањима и то је оно за шта треба одати
Стојановић је изразила задовољство најавом са квалитетним програмом, а то потврђује традиција признање свима који су били и јесу дио Радио
градоначеника о набавци нове радијске дуга већ четири деценије. Успјех који сте постигли у Градишке“.
Народни посланик Огњен Жмирић је
опреме, наводећи да је то и најбољи претходном периоду најбоља је смјерница да и
рођендански поклон за овај велики јубилеј. убудуће радите одговорно и на задовољство свих пожелио још много година успјешног рада и
нагласио да је немјерљив значај локалног
Она је навела да је најважније да је Радио слушалаца”, наводи се у честитки Додика.
јавног сервиса за један град. Жмирић је
опстао, с обзиром на тренд гашења јавних
похвалио редован директан пренос сједница
локалних радио-станица.
локалног парламента путем Радио Градишке
“У Републици Српској ради 16 локалних
јавних радио станица. Мислим да све и једна општинска и градска управа, као и рад новинара на терену по мјесним заједницама.
Бивши директор, новинар и главни и одговорни и уредник Радио
као што град Градишка подржава наш медиј, треба да подржи локалне
јавне сервисе, да остану да раде јер без њих не бисмо имали објективно, Градишке Ненад Трифуновић рекао је да је од самог почетка проритет у
брзо информисање на које су слушаоци навикли и које заслужују”, рекла раду био да се објављује све што се дешава на подручју Градишке.
“То се одржало све до данас. Људе занима првенствено оно шта се
је Стојановићева која је и сама некада била члан редакције и припремала
дјечији и омладински програм Радио Градишке. Она је навела да аудио дешава у локалу, од сервисних информација до догађаја у мјесним
архив из тог времена није сачуван, али да Радио Градишка има богату заједницама и надам се да ћете тако наставити и даље”, навео је
Трифуновић.
музичку архиву.
Познати музички уредник и водитељ Милутин Стајчић, сјећајући се
протeклих 40 година рада и самог почетка у Радио Градишци рекао је да
је Радио Градишка и тада био међу првима у регији.
Члан прве редакције Радио Градишке новинар Владо Слијепчевић
рекао је да се почињало на један скромнији, примитивнији начин и да су
новинари морали писати пуно вијести. Он је додао да је поред
информативног био заступљен и забавни и хумористички програм те да
радио као медиј и данас има многе компаративне предности у односу на
друге медије.
Честитке поводом јубилеја Радио Градишци упутили су представници
Градске управе Градишка, јавних установа и предузећа, разних
организација, директор програма Радија Републике Српске Драган Пајић,
представнициДервентског листа и Радио Дервенте, представници других
медијскихкућа, колеге новинари и бројни слушаоци.
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Вијести из културе
у организацији Удружења колекционара и љубитеља историје
„Денариус“ Градишка. Предсједник Удружења „Денариус“ Ален
Мешић рекао је да је на сајму учествовало преко 40 излагача из БиХ,
Србије, Хрватске и Црне Горе.
Тематска изложба сајма била је „50 година од земљотреса у
Бањалуци“ и поводом тога су у изложбеним витринама постављене
фотографије и скрипте које су везане за дане послије земљотреса у
Бањалуци 1969. године.
„Денариус“ Градишка постоји од 2012. године. Тренутно имају
105 чланова.
У Јабланици одржана манифестација „Јабуке и књиге“

Представљена књига “Босанска Градишка и околина
у Првом свјетском рату”
У Културном центру Градишка 26. септембра је представљена
књига “Босанска Градишка и околина у Првом свјетском рату”
аутора Бојана Вујчића. Вујчић је рекао је да ова књига прати период
прије почетка и за вријеме Првог свјетског рата, као и период након
преврата 1918. године.
“Книга доноси нешто ново што није до сада виђено, нова
архивска документа и нове погледе на штампу”, истакао је Вујчић и
додао да је књига обухватила Сарајевки процес, Бањалучки
велеиздајнички процес и страдање становништва на фронтовима.
Вујчић је наглаио да је било тешко доћи до података из тог времена,
али да је велику помоћ имао у архиву који посједује Завичајни музеј,
а који је пронађен прије десет година на тавану Вијећнице у
Градишци. Tакође помоћ је имао од потомака старосједилаца из
Градишке и породица које су протјеране 1941. године, а у том период
најистакнутије су биле продице Малић, Ђурић, Суботић, Сабљић.
Рецезент књиге проф. др. Боривоје Милошевић рекао је да је
Вујчићева књига од великог значаја не само за локалну историју
Градишке већа за цјелокупни српску историографију у Републици
Српској, јер је аутор исписао досад непознате странице из
прошлости Градишке. Осим Милошевића, рецензију књиге је радио
и проф. др Драгиша Васић.
Књига „Босанска Градишка и околина у Првом свјетском рату”
аутора Бојана Вујчића представљена је крајем октобра и на 64.
Међународном сајму књига у Београду, а осим аутора о књизи су
говорили Вера Вујичић и Дејан Јовановић.
Међународни сајам колекционарства и антиквитета
„Денариус 2019“
У Културном центру Градишка 26. октобра је одржан 18.
Међународни сајам колекционарства и антиквитета „Денариус 2019“

У етно селу „Бјеловук“ у Јабланици 18. октобра одржана је 17.
манифестација „Јабуке и књиге“, на којој су додијељене награде
најбољим пјесницима на истоименом конкурсу, те уприличен
културно-умјетнички програм и изложба јабука и другог воћа.
По оцијени чланова стручног жирија, кога су чинили
књижевници Радо Димитријевић, Небојша Иваштанин и Ранко
Прерадовић, двије пјесникиње добиле су прву награду за пјесме на
тему Јабуке и књиге: Милица Бакрач из Никшића и млада
пјесникиња из Градишке Александра Мракић, којој је награду
уручио предсједник Удружења књижевника Републике Српске
Предраг Бјелошевић.
Радо Димитријевић, који је предсједник жирија и идејни творац
манифестације „Јабуке и књиге“, навео је да је ове године на
пјеснички конкурс пристигло 56 радова од 38 пјесника из Републике
Српске, Србије и Црне Горе. У културно-умјетничком програму
учествовали су глумци Народног позоришта Републике Српске
Раденка Шева и Драгослав Медојевић, ученици подручног одјељења
Основне школе „Младен Стојановић“ из Јабланице и Културноумјетничко друштво „Козара“ из Горњих Подградаца.
Осми концерт ветеранских ансамбала „Три јабуке зелене”
Осми концерт ветеранских ансамбала „Три јабуке зелене” у
организацији Културно умјетничког друштва „Коловит“ Градишка
одржан је 9. новембра у Културном центру Градишка.
Предсједник “Коловита” Мирко Борјановић рекао је да су на
концерту поред етно групе Коловит наступили и гости из Центра за
очување традиције и културе”ТЕНТ” Обреновац из Србије, КУД
”Брдо” из Крања из Словеније, Српско културно-умјетничко
друштво ”Младен Стојановић” из Приједора, Српско просвјетно и
културно друштво ”Просвјета” из Брчког и КУД ”Уна” из Новог
Града.
Он је истакао да група ветерана КУД-а „Коловит” постоји већ
дванаест година и да су се на концерту представили новом
кореографијом, пјесмама и играма из Лијевча поља.
Концерт ветеранских ансамбала има за циљ да његује традицију
и пјесму нашег народа, али и укључивање и ангажман људи
старијих од 30 година и више, како би се дружили кроз пјесму и
игру.
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У Градишци је 15. децембра, уз концерт популарне групе
„Амедеус бенд“, отворена манифестација „Градишка зима
2019/2020“. Манифестацију су отворили градоначелник Градишке
Зоран Аџић и млада градишка тенисерка Теа Ковачевић, која је 11.
децембра освојила један од напрестижнијих свјетских турнира за
дјецу до 10 година „Мала Мо“ на Флориди, што је њена највећи
успјех у каријери, али је један од највећих успјеха градишког спорта.
Градоначелник Аџић је том приликом рекао да ће мјесец дана
грађани моћи да уживају у чаролији и „Зимском граду“ и бројним
манифестацијама.
29. децембра најмлађи суграђани су на платоу Културног центра
Градишка прославили своју Нову годину. Вршилац дужности
директора Туристичке организације града Градишка Милош Вујинић
рекао је да су дјеца ове године уз дјечији хор „Врапчићи“ могла
уживати у забавном програму Фазонка, Мики Мауса и Дједа Мраза.
Међународна Нова године у „Зимском граду” дочекана је уз
наступ градишког „Трипл шот бенда“. Бројни посјетиоци имали су
прилику да се забаве уз познате хитове домаћих и страних рок
бендова. Нову годину у поноћ грађанима испред Културног центра
честитао је начелник Службе градоначелника града Градишка Горан
Суботић, са жељом да их проведу у миру, благостању, здрављу и
весељу. У поноћ је приређен ватромет.

Представљени „Градишки зборник“
и „Истина о Србима“
Представљени „Градишки зборник“ и „Истина о Србима“
У Културном центру у Градишци у новембру су представљени
21. број часописа за друштвена питања “Градишки зборник“ и 22.
број зборника “Истина о Србима“, чији је издавач Српско просвјетно
и културно друштво „Просвјета“ Градишка. Уредник “Градишког
зборника“ Бојан Вујчић рекао је да су у овом зборнику заступљена
24 аутора са 27 радова и шест пјесама, док је рубрика “Сјећања“
посвећена професору Лази Баврлићу и професорици Дивни
Вукашиновић. Вујчић је истакао да се „Градишки зборник“ као и у
прошлогодишњем јубиларном 20. издању, бави искључиво
друштвеним темама, историјом, књижевношћу, етнографијом,
социологијом, психологијом и музиком, те да је сад и технички
унапријеђено, са фотографијама у боји и тврдим корицама. У
зборнику „Истина о Србима“ ове године објављена су по три
награђана поетска и прозна рада, те 11 одабраних радова који су
пристигли на овогодишњу истоимени конкурс.
Прва награда за поезију припала је Милану Кузмићу из Добоја за
пјесму „Мачков камен“, а у категорији прозе најбоље оцијењена је
прича „Пањ“ Василија Карана из Бањалуке. Друга и трећа награда за
поезију додијељене су Бошку Гргићу и Љиљани Вујић Томљановић
из Градишке, за пјесме „Кованице косо“ и „Куле од пијеска“. Друга
награда за прозно дјело припала је градишком књижевнику Раду
Димитријевићу за причу „Руке моје баке“, а трећа Момчилу

Спасојевићу из Челинца за причу „Запис о умирању“.
Предсједник Српског просвјетног и културног друштва
„Просвјета“ Градишка Радана Вила Станишљевић рекла је да
конкурс „Истина о Србима“ траје више од двије деценије и једини је
такав литерарни конкурс у Републици Српској.
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КАРАТИСТА СЛОБОДАН ПОПАДИЋ
НАЈБОЉИ СПОРТИСТА 2019.
Фудбалског клуба „Јединство“ из Жеравице
Борис Савић, који је овај клуб водио до љета
ове године и са њим освојио титулу
шампиона Друге лиге група „Запад“ и био
учесник полуфинала Купа Републике Српске, а предсједник овог клуба Мирко Петровић проглашен је за најбољег спортског
радника у 2019. години.
Завршна свечаност додјеле признања у
оквиру 27. избора најбољих спортиста Градишке одржана је у градишком Културном
центру, уз присутво представника градске
управе, јавних установа и предузећа и
бројних спортиста и спортских радника.
„Мала Мо“ из Градишке

Каратиста Клуба борилачких вјештина
„Нитен“ Слободан Попадић на свечаној
манифестацији „Избор спортисте године“
проглашен је за најбољег спортисту Градишке у 2019. години, а његов клуб за
најбољу спортску екипу. Попадић је карате
реперезентативац БиХ, а ове године највећи
успјех му је било освајање бронзане медаље
на Балканском првенству, док је његов клуб
„Нитен“ трећу годину заредом екипни
карате првак Републике Српске и БиХ.
„Признање за најбољег спортисту
Градишке за мене је велика част и врхунац
досадашње каријере“, рекао је Слободан
Попадић. Он је додао да је већину резултата
остварио са својим ката тимом, а признање
које је добио послужиће му као велика
мотивација у предстојећим такмичењима,
како у кимону „Нитена“ тако и у репрезентацији БиХ чији је стандардни члан. Попадић је истакао да је посебно задовољан што
је и његов матични карате клуб „Нитен“
проглашен најбољим спортским колективом
у години на измаку.
Тренер карате клуба „Нитен“ Невена
Кутић је рекла да клубу много значи награда
за најбољу спортску екипу и истакла да је
ова година била најуспјешнија у историји
клуба који постоји од 1996. године.
Каратисти Клуба борилачких вјештина
„Нитен“ Градишка ове године учествовали
су на 17 такмичења и освојили 190 медаља.
Такмичари Клуба борилачких вјештина
“Нитен” из Градишке су између осталих
награда ове године на 17. Међународном
карате турниру САВА ОПЕН 2019. одржаном у октобру у Броду освојили укупно
56 медаља: 18 златних, 17 сребрених и 21
бронзану. У генералном пласману клубова
“Нитен” је заузео друго мјесто, након
“Слоге” из Добоја која је била прва, док је
треће мјесто припало клубу “Синђелић” из
Бањалуке. Такмичарка “Нитена” Марија
Зјајић проглашена је за најбољу такмичарку
турнира. На овом међународном такмичењу

наступио је 31 клуб и 508 такмичара из
Србије, Словеније, Хрватске и БиХ. На
Балканском првенству за кадете и јуниоре и
У 21 у Словенији учествовао је Дамјан Голић
и ката тим, а након тога одржана је Свјетска
лига младих у Венецији гдје је њихов
представник био Ђорђе Малиш.
Другопласирани спортиста Градишке у
2019. години је, по избору стручног жирија
којим је предсједавао прослављени фудбалер
и тренер Борче Средојевић, фудбалер
„Јединства“ из Жеравице Огњен Шкорић, а
трећепласирани је фудбалер градишке
„Козаре“ Немања Гаврић.
Најперспективнији
спортисти
су
тенисерка Теа Ковачевић, побједница најпрестижнијег свјетског турнира за тенисере до
10 година „Мала Мо“, те Алекса Раца
капитен пионирске екипе Фудбалског куба
„Козара“ Градишка и стандардни члан пионирских репрезентација Републике Српске и
БиХ.
Најбољи спортиста у конкуренцији лица
са инвалидитетом је фудбалер Лазар
Алексић, који и поред високог оштећења
слуха са успјехом наступа у пионирској
екипи „Козаре“.
Најбољи спортски тренер је тренер

Градоначелник Градишке Зоран Аџић је
16. децембра организовао пријем за младу
тенисерку Теу Ковачевић, која је освојила
престижни турнир за дјецу узраста до 10
година „Мала Мо“ на Флориди и уручио јој
пригодан поклон. Градоначелник Аџић је
истакао да је обавеза града и локалне управе
да подржи Теу, али и друге младе таленте да
се правилно усмјере и досегну највеће
спортске успјехе.
“Град ће подржати развојни пут Тее, јер
је то улагање не само у њен спортски развој
већ улагање у промоцију Градишке и Републике Српске”, рекао је Аџић и додао да
се не смије дозволити да такав таленат не
достигне висине које можемо само слутити.
Теа је истакла да је побједа на турниру
„Мала Мо“ и за њу била изненађење,
посебно јер је у пет мечева изгубила само
четири гема и додала да јој је ово мотивација
за наредне успјехе.
“Тренирам два пута дневно током цијеле
седмице и немам много времена за дружење
са вршњацима, али тенис је моја игра и
живот”, рекла је Теа.
Теа Ковачевић, најбоља свјетска тенисерка у узрасту до 10 година, освојила је још
један вриједан трофеј након великог тријумфа у Америци - турнир „Балобат Заги
Опен“ у Загребу. Млада Теа Ковачевић до
сада је освојила више од 50 пехара и медаља.
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Вијести из спорта
Четврти Меморијални турнир „Примаријус доктор Ремзо
Сухоњић“
Четврти Меморијални шаховски турнир Примаријус доктор
Ремзо Сухоњић у организацији шаховског клуба „Козара“ Градишка
и шаховског клуба „Лисковац“ из Лисковца одржан је 1. децембра у
просторијама Културног центра у Градишци.
Прво мјесто, пехар и награду од 300 КМ освојио је Стојановић
Далибор из Бјељине. Друго мјесто припало је Вукић Милану из
Бањалуке, а трећепласирани је био Савановић Александар из
Бањалуке.
Предсједник шаховског клуба „Козара“ Владимир Суботић рекао
је да су на турниру учествовала 82 такмичара из разних крајева БиХ
те да је најмлађи од њих био седмогодишњи Ахмед Кекић из Отоке.
Главни судија турнира био је Димитрије Грчић из Градишке, а
помоћни судија Халим Хутиновић из Завидовића.
Примаријус доктор Ремзо Сухоњић био је угледан грађанин
Градишке, љекар, политичар, хуманиста, фудбалер и шахиста који
је преминуо прије пет година.
Изабрани најбољи Градског фудбалског савеза Градишка

Успјех младих џудиста из Градишке

Најбољи фудбалер у 2019. години је првотимац ФК „Козара“
Немања Гаврић, одлучено је на манифестацији „Избор најбољих
Градског фудбалског савеза Градишка за 2019. годину“.
Другопласирани је Душан Вукобратовић док је признање за треће
мјесто на листи најуспјешнијих фудбалера добио Дејан Којић.
Признање за најуспјешније фудбалске клубове добили су ФК
„Обрадовац“ Градишка и ФК Торпедо“ Церовљани. Признање за
најперспективнијег младог играча у 2019. години добио је Алекса
Раца, капитен пионирске селекције ФК „Козара“. Перспективне
младе судије за 2019. годину су: Бојан Томић, Бане Матић, Маринко
Ђорђић, Александар Ристић, док су најуспјешније фудбалске судије
Драган Кесић и Радислав Качавенда. Награде за најуспјешније
спортске раднике у 2019. години уручене су Драгољубу Савићу из
ФК „Торпедо“ Церовљани, Недиму Хатићу из ФК „Дубраве“ и
Младену Чекићу из ФК „13 Скојевки“ Грбавци.
Најуспјешнији фудбалски тренери у 2019. години по избору
савеза су Ђорђо Грујичић који је са екипом ФК „Обрадовац“ изборио
улазак у виши ранг Подручне лиге Градишка и Бранко Томић који је
већ неколико протеклих сезона на корак до уласка у виши ранг
такмичења Подручне лиге Градишка. Повељу за оснивање клуба
добио је Клуб малог фудбала „ Борачка“ Градишка, док су ФК
„Лијевче“ из Нове Тополе за 90 година постојања и ФК „Полет“ из
Елезагића за 60 година постојања клуба добили повеље Градског
фудбаског савеза за јубилеј фудбалских клубова. Награду за активног
фудбалера са најдужим стажом добио је Александар Стојановић.
Пионири ФК „Козара“ Градишка добили су посебно признање за
постигнуте резултате у 2019. години јер су јесењи прваци
Омладинске квалитетне лиге 2019/2020 са једанаест побједа и једним
неријешеним резултатом.

У октобру је одржан 13. Међународни џудо куп Стеван Марковић
који је окупио око 500 такмичара из више европских држава. Млади
џудисти из Градишке који раде у оквиру школе спорта Лидер узели
су учешће и одушевили резултатом.
Златну медаљу освојила је Слађана Ковљен, сребро Никола
Миздрак, Реља Лакић, Теодор Тркуља, Борис Котур и Кристијан
Крунић док су се бронзаним медаљама морали задовољити Никола
Котур и Аљоша Куновац.
Тренер џудоа Сашка Тркуља најавила је у 2020. години оснивање
џудо клуба Козара у Градишци.

Основан Гимнастичкли клуб „Градишка“
Гимнастички клуб „Градишка“ броји 40 чланова узраста од 4 до
14 година. Тренер Милка Рокић рекла је да су са организованим
тренинзима гимнастике у Градишци почели у фебруару 2014. године,
прво као секција Гимнастичког клуба “Лидер” из Приједора, а да су
у 2019. години стекли услове да оснују клуб у Градишци. До сада су
учествовали на Малим олимпијским играма кроз школске спортске
секције, на Данима гимнастике у Бањалуци, Првенству Републике
Српске и недавно на турниру Сусрет пријатељства у Приједору.
Тренинзи су организовани у Основној школи “Козарска дјеца” у
Крушкику уторком и четвртком од 18 до 20 часова у двије групе.

Златко Сарајлић побједник шаховског турнира
У Културном центру Градишка 8. септембра одигран је шаховски
турнир Судар побједника. На турниру су учествовали шахисти са
подручја нашег града који су барем једном побиједили на неком од
досадашњих турнира.
Прво мјесто на турниру освојио је директор турнира Златко
Сарајлић, друго мјесто припало је Радовану Марјановићу, док је
треће мјесто освојио Владимир Суботић. Четврто мјесто освојио је
Миленко Месулић, а награду за пето мјесто добио је Миодраг
Хрваћанин. Диплому за фер плеј добио је Борислав Вучковац, док је
Споменко Баврлић добио диплому за најстаријег учесника турнира.
Најмлађи учесник турнира био је Јован Девић. На турниру је
учествовало 14 шахиста из Градишке.
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Удружење „Мрвице“ прикупило 93.000 КМ за
набавку ласера за лијечење ретинопатије

Изложбом фотографија Зденке Келеман из Бањалуке и
освјетљењем зграде Завичајног музеја у љубичасту боју,
Удружења родитеља пријевремено рођене дјеце у Републици
Српској „Мрвице“ обиљежило је у Градишци Међународни дан
пријевремено рођене дјеце 17. новембар.У оквиру кампање
„Љубичасти новембар“, коју је Удружење „Мрвице“ спровело
под мотом „Сањам свијет, видим свијет“, прикупљено је око
93.000 КМ за набавку ласерског апарата и офтамоскопа за
лијечење ретинопатије. Мирјанићева је истакла да Удружење
сваке године у току новембра организују кампање у којима
прикупљају донације за набавку одређене медицинске опрема
која се користи приликом лијечења пријевремено рођене дјеце, а

ове године акценат је био на набавци ласера за лијечење
ретинопатије која угрожава ову дјецу и пријети им да дјелимично
или потпуно изгубе вид.Она је навела да је позивима на
хуманитарни број и од донација прикупљено око 43.000 КМ, а
да је Влада Републике Српске донирала потребних још 50.000
КМ, те да ће након празника бити покренута набавка наведеног
ласерског апарата и опреме.
„Апарат набављамо из САД-а и искрено се надамо да ће он до
половине ове године бити у Универзитетском клиничком центру
Републике Српске. Уз набавку ће бити обезбјеђена и обука
љекара који ће радити са апаратом и надам се да ће лијечење
ретинопатије ласером у Бањалуци бити започето до краја идуће
године“, рекла је Мирјанићева.
Она је навела да је Удружење „Мрвице“ у току децембра у
Бањалуци и Источном Сарајеву организовало дружења чланова
удружења и додјелу пакетића за пријевремено рођену
дјецу.Мирјанићева је нагласила да посљедњи подаци говоре о
повећаном броју пријевремено рођене дјеце у Републици
Српској, те да Удржење планира да уради детаљну анализу како
би та статистика била јаснија и слична као и у другим земљама.
Планирана је и анализа потреба за медицинском опремом за
збрињавање и лијечење пријевремено рођене дјеце у болницама
у Републици Српској, а на основу тога ће се планирати
„Љубичасти новембар“ 2020. године.

Долетјеле роде
Мали грађани Градишке – дјеца рођена и уписана у Матичну књигу рођених
града Градишка у периоду од 01. септембра до 31. децембра 2019. године
Ђурић Петар, син Огњена и Соње; Милошевић Гаврило, син
Славка и Слађане; Башкало Хелена, кћи Бориса и Валентине;
Пузић Душан, син Велимира и Невене; Лакић Дејана, кћи Дејана
и Зорице; Митвиков Реа, кћи Дејана и Себине; Ганић Лазар, син
Горана и Маје; Петровић Ана, кћи Бојана и Дајане, Чедић Алија,
син Енвера и Елведине; Грбич Уна, кћи Илије и Милене; Нишић
Михаил, син Борислава и Анђеле; Миливојевић Страхиња, син
Бранислава и Дајане; Станић Максим, син Владимира и
Данијеле; Кресојевић Вукашин, син Дејана и Драгане; Вукат
Адриана, кћи Небојше и Верице; Десанчић Никша, син Младена
и Драгане, Хасанамиџић Елма, кћи Мирелама и Валентине;
Шмитран Александар, син Ненада и Жељке; Мајсторовић
Гаврило, син Младена и Весне; Стојановић Ника, кћи Бојана и
Дејане; Ханишевски Манојловић Виктор, син Бранка и Славице;
Радмиловић Ирина, кћи Борислава и Гордане; Шобота Лазар,
син Огњена и Тихане; Дејановић Лана, кћи Зорана и Вање; Бајић
Дуња, кћи Драгана и Свјетлане; Вуковић Немања, син Дејана и
Јоване; Јерковић Методије, син Драгослава и Милице; Вукотић
Катја, кћи Виктора и Иване; Обрадовић Филип, син Бојана и
Веселке; Кесић Јована, кћи Душка и Сузане; Хасанагић Ален,
син Вернеса и Алме; Шарић Катарина, кћи Нинослава и
Александре; Панић Ана, кћи Милана И Милице; Малкић Сара,
кћи Младена и Тање; Ђурђевић Катарина, кћи Дејана и Миланке;
Будимлић Кевин, син Дениса и Алдине; Топић Саша, син Огњена
и Стефане; Лазић Душан, син Милошев и Мајин; Илић Сара, кћи
Александра и Слађане; Коњевић Константин, син Радислава и
Маје; Мирић Аљоша,син Дејана и Санде; Ристић Лана, кћи
Мирослава и Сање; Плиснић Павле, син Драгана и Милане;
Боснић Михајло, син Бранка и Александре; Тепавчевић Арја, кћи
Огњена и Тање; Вучковић Уна, кћи Далибора и Дајане;
Ковачевић Ђорђе, син Драге и Бранке; Шиник Гордан, син
Димитрија и Наде; Дојчиновић Милан, син Николе и Милке;
Угреновић Павле, син Немање и Маје; Пејић Никола, син

Александра и Иване; Милосавац Стефан, син Зорана и Биљане;
Ђаковић Виктор, син Вида и Соње; Ковјанић Стефан, син
Младена и Златке; Даниловић Стефан, син Зоранов и Сањин;
Бабић Катарина, кћи Драгана и Зорице; Видовић Ђорђе, син
Душка и Јелене; Самарџија Андреа, кћи Зорана и Милене;
Малкоч Белма, кћи Амела и Анеле; Закарић Давид, син Бојана и
Мирјане; Блесић Марија, кћи Немање и Марине; Турудија
Николина, кћи Верина; Бјеловук Никола, син Горана и Милене;
Видовић Миодраг, син Невена и Милане; Томић Анастасија, кћи
Саше и Жељке; Борјановић Виктор, син Драгана и
Вање;Алавуковић Павле, син Ненада и Горане; Дураковић
Даниел, син Енеса и Бојане; Козијевић Михаил, син Дејана и
Александре; Бабић Андреј, син Драже и Радане; Чикић Ана, кћи
Мирка и Јелене; Ловреновић Миливој, син Душана и Емине;
Самарџија Матеј, син Драгана и Живане; Чекић Уна, кћи
Далибора и Мире; Праштало Алексеј, син Ђорђа и Јоване;
Драгичевић Катарина, кћи Огњена и Николине; Тркуља Марија,
кћи Драгослава и Живке; Тепић Павле, син Жарка и Ведране;
Латиновић Вукашин, син Васе и Наташе; Вукелић Елена, кћи
Слободана и Милане; Стијаковић Ирина, кћи Владимира и
Данијеле; Кисин Нађа, кћи Вукашина и Тијане; Илић Никола,
син Ратка и Радмиле; Дејановић Алекса, син Ненада и Драгане.
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Срећан ти рођендан , Републико Српска!
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Служењем парастоса и полагањем вијенаца погинулим борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата и културно-умјетничким програмом у
Градишци је обиљежен Дан Републике Српске – 9. јануар. Градоначелник
Градишке Зоран Аџић рекао је да на рођендан Републике Српске највећу
захвалност и пошту треба одати борцима који су је стварали и који су
уградили своје животе у њене темеље.
„На нама је, а и сутра на нашој дјеци, да сачувмо Републику Српку, јер је
она тежња српског народа са ове стране Дрине да створи своју
Републику, очува свој национални идентитет и оствари право да се
друштвено, политичики, привредно и културно развија“.

У Културно-умјетничком програму, који је уприличен на платоу
Културног центра у Градишци, наступили су Градски мјешовити хор
„Лира“, Културно-умјетничко друштво „Коловит“ и глумци Градског
позоришта Градишка. На крају програма 28 чланова дјечијег ансамбла
КУД-а „Коловит“ пустили су 28 црвених, плавих и бијелих балона, као
симбол прославе 28. рођендана Републике Српске.
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