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Вијести града Градишка

ЗЗАА  ИИЗЗГГРРААДДЊЊУУ  

ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  ННАА  

ППООДДРРУУЧЧЈЈУУ  ГГРРААДДИИШШККЕЕ  

ППРРЕЕККОО  22  ММИИЛЛИИООННАА  ММААРРААККАА

ННООВВИИ  ССТТААННООВВИИ  ЗЗАА  3322  ППООРРООДДИИЦЦЕЕ  

ИИЗЗББЈЈЕЕГГЛЛИИХХ  ИИ  РРААССЕЕЉЉЕЕННИИХХ  ЛЛИИЦЦАА

ЗЗАА  TTРРИИ  ККРРУУЖЖННЕЕ  РРААССККРРССННИИЦЦЕЕ  

УУ  ГГРРААДДИИШШЦЦИИ  44,,11  ММИИЛЛИИООНН  ККММ
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у новом броју Градишких новина доносимо
кратки пресјек најважнијих дешавања на под-
ручју нашег града у претходна четири мјесеца. 

Почетак године обиљежиле су многобројне
свечаности и манифестације, а уз концерт групе
Галија дочекана је Нова православна година и
затворен Зимски град. 

Иако је већ у марту почео веома тежак пе-
риод, не само за Градишку и Републику Српску
већ и за све земље региона и Европе, Градска
управа на челу са градоначелником Зораном
Аџићем неуморно је радила на томе да наш град
буде бољи, љепши, развијенији и перспектив-
нији. Градоначелник Градишке Зоран Аџић и ру-
ководилац оперативе грађевинске фирме
„Хидро-коп“ из Бањалуке Горан Бабић потписали
су крајем априла три уговора о извођењу радова
на изградњи инфраструктуре на подручју Гра-
дишке, укупне вриједности 2.033.000 КМ.

Уручени  су кључеви 32 стана породицама расе-
љених и избјеглих лица који су корисници колек-
тивних или закупци алтернативних смјештаја с
подручја Градишке.Почетком маја потписан је
споразум о изградњи три кружне раскрснице на
подручју Градишке у вриједности 4,1 милион КМ.
Набављена су и нова санитетска возила за ЈЗУ
Дом здравља Градишка. Планирало се, угова-
рало, радило и градило упркос појави вируса
Ковид 19 који је у веома кратком року промијенио
живот свих становника планете. Кратки пресјек
о периоду када је проглашено ванредно стање
доносимо на задњим страницама новина.

Са надом да је најтежи период у 2020. години
иза нас и са вјером да смо из свега изашли бољи
и сложнији, уз жељу да останете здрави, по-
здравља вас.

Редакција Градишких новина
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Градоначелник Градишке Зоран Аџић и руководилац
оперативе грађевинске фирме „Хидро-коп“ из Бањалуке Горан
Бабић потписали су крајем априла три уговора о извођењу радова
на изградњи инфраструктуре на подручју Градишке, укупне
вриједности 2.033.000 КМ

Аџић је рекао да су потписани уговори о извођењу радова на
изградњи  локалних и некатегорисаних путева, улица у граду и

саобраћајница и канализације у Агроиндустријској зони у Новој
Tополи. Он је истакао да је „Хидро-коп“ био најповољнији
понуђач у тендерском поступку за избор извођача радова.

Градоначелник је појаснио да су средства за асфалтирање 8,5
километара локалних и некатегорисаних путева у 13 мјесних
заједница и санацију клизишта на појединим локацијама, у износу
од 880.000 КМ, обезбијеђена из накнада од кориштења шума и
шумског земљишта, а да је од концесионих накнада обезбијеђено
187.000 КМ за реконструкцију и изградњу 1.500 метара градских
улица.

Уговор за изградњу инфраструктуре у Агроиндустријској зони
у Новој Tополи дио је  оквирног уговора са предузећем „Хидро-
коп“, а ријеч је о износу од 966.000 КМ за завршетак изградње
саобраћајница и канализационе мреже у зони.

„Желимо да завршимо асфалтирање кружног циркулационог
пута и канализацију, те просјечемо све путне комунукације како
би отворили приступ свим парцелама, јер и у ово вријеме
пандемије вируса корона постоји интерес домаћих и иностраних
привредника да инвестирају у овој пословној зони“, додао је Аџић.

Бабић је рекао да „Хидро-коп“ не стаје са радовима и у
времену пандемије вируса корона, те да имају довољно
репроматеријала. Он је додао да ће са извођењем радова по
потписаним уговорима почети за неколико дана, а да ће све бити
завршено у уговореним роковима.

ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДИШКЕ ПРЕКО 2 МИЛИОНА МАРАКА

Вршилац дужности директора
Републичког секретаријата за расељена
лица и миграције Марко Аћић и
градоначелник Градишке Зоран Аџић
уручили су кључеве породицама
расељених и избјеглих лица који су
корисници колективних или закупци
алтернативних смјештаја с подручја
Градишке. Стамбена зграда са 32 стамбене
јединице на Сењаку изграђена је кроз
Регионални стамбени програм у оквиру

Државног стамбеног збрињавања у БиХ,
потпројекат БХ3.

Аћић је истакао да је вриједност
инвестиције милион и 200 хиљада марака и
додао да ће у оквиру поменутог програма
у Градишци бити изграђено 96 станова.

„Осим ове зграде, сљедећег мјесеца
биће усељена и друга зграда која се налази
поред ове и има 32 стана, а такође
почињемо са процедурама за изградњу
стамбене зграде у Новој Тополи са 32 стана

чија би изградња требала почети до краја
године “, истакао је Аћић. Он је нагласио
да ће на овај начин бити обухваћене све
породице из колективних смјештаја на
подручју Градишке, чиме ће у потпуности
бити имплементиран пројекат.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да ће стамбене зграде изграђене у
оквиру Регионалног стамбеног  програма
прећи у власништво Града који ће у оквиру
социјалног становања исте издавати по
симболичном закупу од једне
конвертибилне марке по квадратном метру.

“На овај начин желимо ријешити
стамбене потребе свих избјеглих и
расељених лица на подручју Градишке“,
истакао је Аџић и додао да је град
Градишка у овај пројекат уложио око 200
000 КМ за земљиште, инфраструктурне
прикључке и накнаде за издавање
грађевинске дозволе, а остало је још да се
асфалтира приступни пут до објекта.

Међу 32 породице које су добиле кров
над главом је и Александра Донски која је
са породицом до сада живјела у Бистрици
у изнајмљеној кући. Она је истакла да је
задовољна  станом и условима под којима
ће живјети у овој згради.

Признања компанијама “Ела текстил” и “ПМП Јелшинград”

Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ /Фипа/ додијелила је 27. априла у Сарајеву 11 признања фирмама из различитих

производних сектора које су прошле године укупно инвестирале 470,5 милиона КМ, а запошљавају 5.560 радника.

Признања овогодишњег “Избора најзначајнијег инвеститора” додијељена су компанијама “Ела текстил” и “ПМП Јелшинград” из

Градишке.

Поред висине улагање, критеријуми које су морале да задовоље награђене фирме односе се и на број нових радних мјеста, а предност

су имале компаније које су производног карактера и које су улагале у мања подручја у БиХ.

На церемонији додјеле признања директор Фипе Гордан Милинић рекао је да је циљ ове манифестације да се афирмишу компаније које

су највише уложиле и које су отвориле највише радних мјеста, те нагласио да је прошла година била рекордна по инвестицијама у земљи.

НОВИ СТАНОВИ ЗА 32 ПОРОДИЦЕ ИЗБЈЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА



4 Градишке новине

Вршилац дужности директора предузе -
ћа "Путеви Републике Српске" Ненад
Нешић и градоначелник Градишке Зоран
Аџић потписали су 7. маја у Градишци
споразум о изградњи три кружне раскрсни -
це на подручју Градишке, за шта ће ово
јавно предузеће издвојити 4,1 милион КМ.

Аџић је рекао да су кружне раскрснице
веома важне за саобраћај у Градишци, те да
је, захваљујући Влади Републике Српске и
Јавном предузећу "Путеви Републике Срп -
ске", потписан споразум о изградњи три
кружне раскрснице од којих је једна на улазу
у град, на магистралном путу Градишка-
Бањалука.

"Реализација тог пројекта и изградња
кружне раскрснице отвориће Градишку и
дати нови изглед самом граду и улазу у њега,
с друге стране биће растерећена комуни -
кација са граничног прелаза, а исто тако
направиће додатну везу са будућим круж -
ним током обилазнице у Брестовчини",
навео је Аџић и додао да ће то значајно
растеретити саобраћај у граду.

Он је нагласио да су исто тако значајне
инвестиције двије кружне раскрснице на
подручју мјесне заједнице Нова Tопола.

"Раскрсница у Новој Tополи је годинама
стратешки чеп на регионалном путу Србац-
Нова Tопола-Козарска Дубица, уређењем те
раскрснице центар Нове Tополе добиће
другачији изглед. Tрећа раскрсница ће бити
на улазу у Агроиндустријску зону Нова
Tопола која је једна од најуређенијих зона у
региону и гдје тренутно 10 компанија
запошљава око 1.000 људи", изјавио је Аџић
новинарима.

Он је истакао да је обавеза Градске

управе била да изради техничку доку -
ментацију, изда грађевинску дозволу и
ријеши имовинскоправне односе.

"Желим да се захвалим Јавном предузе -
ћу `Путеви Републике Српске` и директору
Нешићу јер су издвојили средства већа од
четири милиона КМ чиме ће изглед Гради -
шке бити знатно измијењен", рекао је Аџић.

Нешић је навео да је укупна вриједност
пројекта 4,1 милион КМ којe ће Јавно
предузеће "Путеви Републике Српске"
издвојити из својих средстава.

"Наша обавеза, осим извођења радова и
избора најповољнијих понуђача, јесте
стручно-технички надзор. Град Градишка је
доставио пројекат, сад радимо ревизију и
надамо се да ћемо у наредних 15 дана

расписати јавни позив за избор најповољни -
јег понуђача и приступити радовима", рекао
је Нешић.

Он је додао да је вриједност кружног
тока на улазу у Градишку 2,7 милиона КМ,
а два кружна тока на магистралном путу у
Новој Tополи 680.000 КМ и 770.000 КМ.

"Након избора најповољнијег извођача
приступићемо радовима и вјерујемо да ћемо
то завршити прије зимске сезоне и на тај
начин ћемо обезбиједити несметано, брже и
безбједније одвијање саобраћаја у Гради -
шци", нагласио је Нешић.

Он је напоменуо да ће се прво радити
највећи кружни ток на улазу у град јер је
најбитнији за саобраћај који се одвија кроз
Градишку.

ПОТПИСАНО ПЕТ УГОВОРА СА ОМЛАДИНСКОМ БАНКОМПОТПИСАНО ПЕТ УГОВОРА СА ОМЛАДИНСКОМ БАНКОМ
Представници Омладинске банке Градишка потписали су 14.

априла уговоре о суфинансирању четири пројекта и једног
микробизниса са неформалним групама младих од 17 до 35
година којима су пројекти одобрени у оквиру Јавног позива.

Дражен Марјановић из Градишке истакао је да његов
микробизнис који је подржан са 2 000 КМ носи назив „Зеленко“
те да се бави одржавањем зелених површина, дворишта и
уређењем окућница.

„Желим да останем да живим овдје. Ова дјелатност је још
увијек у почетној фази. Средства која сам добио ћу уложити у
алат и потребне материјале“, навео је Марјановић.

Координатор Омладинске банке Градишка Бранко Страживук
рекао је да су одобрени пројекти младих из Бок Јанковца, Вилуса,
Романоваца, пројекат ученика градишке Гимназије и један
микробизнис и додао да је ово  први пут да Градишка ради са
Омладинском банком и фондацијом „Мозаик“ у оквиру
четворогодишњег меморандума о сарадњи.

Замјеник градоначелника Драгана Илић навела је да је
Градска управа потписала меморандум о разумијевању са фондацијом „Мозаик“ из којег је проистекло оснивање Омладинске банке
с циљем да се подстакне предузетништво и активизам младих људи и неформалних група.

„За 2020. годину укупно је издвојено 13 500 КМ, од чега је град Градишка издвојио 6 000 КМ, а фондација 7 500 КМ“, навела је
Илићева.

Директор програма „Омладинска банка“ фондације „Мозаик“ Жељко Пауковић рекао је да ова фондација у БиХ има 43
Омладинске банке међу којима је и Градишка. Он је навео да су на првом позиву ове године одобрили 335 пројеката и 43 микробизниса.

„Овај програм омогућава младима да развију активизам и да се подрже њихови мали пројекти у локалним заједницама, те да
кроз подршку микробизнисима подржимо младе да добију прилику и финансијску подршку да могу да се запосле и региструју своју
дјелатност“, рекао је Пауковић.

ЗА TРИ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ У ГРАДИШЦИ 4,1 МИЛИОН КМ
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Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је за Градишке новине да је почетак
рада новог царинског терминала у
Градишци велики искорак јер ће се
постепено вршити растерећење собраћаја у
граду, али да ће потпуну функцију он имати
након завршетка новог моста на Сави.

„Желимо да Градишка буде уређен град,
а не да путници који кроз њега пролазе и
долазе као туристи носе ружене успомене о
дугим колонама и чекањима на граници.
Пуну функцију царински терминал на новој
локацији имаће након завршетка новог
моста, а у међувремену се надам да ће

грађани имати разумијевања“, истакао је
Аџић.

Он је навео да су почели радови на
завршетку градишке обилазнице, те да је
план да она буде завршена до половине ове
године.

„Тиме би имали и веће растерећење
града, али и приградских насеља
Обрадовац, Крушкик и Чатрња која ће са
пресељењем царинског терминала сада
носити већи терет саобраћајних гужви.
Градска управа пројекат изградње
обилазнице реализује у сарадњи са Владом
и Аутопутевима Републике Српске, а
обилазница, осим растерећења саобраћаја у
граду и приградским насељима, даће и нове
могућности ширења града и развоја
станоградње и привреде на том локалитету“,
навео је Аџић.

Он је нагласио да је жеља Градске
управе да локација сада бившег царинског
терминала буде претворена у модерно
сајмиште, те да о томе градске власти воде
преговоре са Владом Републике Српске и
Савјетом министара.

„Желимо да постигнемо договор са
министарством финансија и трезора у
Савјету министара да град Градишка добије
тај простор на кориштење, а након тога да
направимо пројектну документацију за
његово претварање у сајамски простор који
би био препознатиљив у региону“, рекао је
градоначеник Градишке.

Министар транспорта и комуникација у Савјету министара
Војин Митровић изјавио је током посјете Градишци крајем
фебруара да је нови царински терминал у Градишци урађен у складу
са свим европским стандардима и најсавременији објекат ове врсте
у БиХ, те изразио задовољство динамиком градње новог моста на
ријеци Сави.

Митровић је у Чатрњи посјетио нови царински терминал и
градилиште моста заједно са градоначелником Градишке Зораном
Аџићем и директорима Управе за индиректно опорезивање БиХ
Миром Џакулом, предузећа "Аутопутеви Републике Српске"
Душаном Топићем и власником грађевинске фирме "Интеграл
инжењеринг" Слободаном Станковићем.

Митровић је рекао да изградња новог моста тече убрзаном
динамиком, те да ће нови гранични прелаз у Градишци бити у пуној
функцији у предвиђеном року.

"То ће омогућити спајање Коридора 10 и ауто-пута Градишка-
Бањалука, што ће побољшати и убрзати промет робе, а то је у
интересу свих грађана Републике Српске и БиХ", навео је
Митровић.

Топић је истакао да предузеће "Аутопутеви Републике Српске"
прати стање у саобраћају у почетном периоду рада новог царинског
терминала, додајући да је потребно да се возачи навикну на нову
ситуацију и да је било сугестија да се допуни саобраћаjна
сигнализација.

Он је рекао да је са градоначелником Градишке разговарао о
могућности учешћа "Аутопутева" у изградњи градишке обилазнице.

Аџић је нагласио да је пресељењем царинског терминала на
нову локацију рестерећен саобраћај у граду, те да ће након изградње
новог моста на Сави Градишка моћи да искористи своју позицију на
граници са ЕУ за развој привреде, туризма и других области.

"Имамо 400 хектара земљишта уз гранични прелаз које је у
власништву града и Републике, гдје је по просторно-планској
документацији предвиђена слободна економска зона. То је
инвестиција која превазилази могућности града, али уз помоћ Владе
Српске и Савјета министара то може бити нови значајан замах у

развоју Градишке, Републике Српске и БиХ", истакао је Аџић.
Џакула је навео да се царињење робе на новој локацији у

Градишци сада одвија у много бољим и савременијим условима.
Он је нагласио да су заједно са локалном управом у Градишци

и надлежним министарствима у Влади Републике Српске и Савјету
министара, од 2012. године учинили огроман напор да Градишка
добије један од најсавременијих граничних прелаза у Европи и
најбољи у БиХ.

Станковић је рекао да је компанија "Интеграл инжењеринг"
успјела да убрза динамику изградње новог моста захваљујући
добрим временским условима, те ангажману Управе за индиректно
опорезивање БиХ и Градске управе Градишка, који су омогућили
брз и несметан пролаз грађевинске механизације кроз царински
терминал и локалним путевима.

Он је навео да су почели радови на изградњи моста и на
хрватској страни савске обале, те да очекује да ће Хрватска ове
године расписати тендер за изградњу дијела приступног пута мосту
са своје стране. 

ПОЧЕО СА РАДОМ НОВИ 
ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ

МИТРОВИЋ ПОСЈЕТИО ГРАДИШКУ
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Дому здравља Градишка почетком
фебруара су уручена два нова санитетска
возила за хитне интервенције вриједна око
180.000 КМ која су набављена средствима
Градске управе и донаторским средствима
друштвено одговорних компанија.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да је Градска управа набавила једно
возило Хитне помоћи, док је неколико
компанија са подручја града прикупило
средства за друго.

"С поносом могу рећи да на подручју
Градишке послују врло озбиљне и
друштвено одговорне компаније које имају
осјећај за потребе грађана и често се
одазивају на хуманитарне позиве и желим
да им захвалим", рекао је Аџић.

Он је навео да су два нова санитетска
возила опремљена према најсавременијим
стандардима и најавио да ће и градишка

Болница добити ново санитетско возило које
је донација Владе Србије.

Директор Дома здравља Градишка
Весна Глувић Челић рекла је да су два
санитетска возила која тренутно има Дом
здравља у лошем стању и да ће им нова
возила значити много.

"Желим да захвалим Градској управи и

градоначелнику који су препознали
проблеме и донирали возило, као и свим
привредницима", рекла је Глувић Челић и
додала да су санитетска возила опремљена
стандардном опремом уз специјалну опрему
дефибрилатор и ЕКГ апарат. Она је навела
да су возила која су до сада користили стара
око 15 година и да су прешла више од
500.000 километара.

Начелник Хитне службе Златко Котараш
рекао је да ће им два нова санитетска возила
значити много будући да медицинска екипа
сада може вршити интервенције у возилу
током превоза пацијената.

Један од донатора за куповину
санитетског возила била је и компанија
ПМП Јелшинград. Представник ове фирме
Бранислав Бањац рекао је да се велики број
предузећа одазвао овом позиву захваљујући
доброј организацији Градске управе.

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ГРАДИШКЕ БОЛНИЦЕ

Почела је прва фаза реконструкције градишке Болнице која подразумјева
реконструкцију операционе сале и надоградњу просторија од по 500 квадратних
метара за одјеле педијатрије и ортопедије.

Директор ове установе Рајко Додик навео је да је Влада Републике Српске за
први фазу реконструкције Болнице обезбиједила укупан износ вриједности
пројекта од 430.000 КМ те да би радови требали бити завршени у року три мјесеца.

Према његовим ријечима након реконструкције операционих сала и доградње
одјела педијатрије и ортопедије планирана је друга фаза рекострукције која
подразумјева замјену столарије на комплетном објекту Болнице, а тај пројекат
одобрило је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

„То би значајно побољшало услове и обезбиједило уштеде топлотне и електричне
енергије. Ми смо завршили сву папирологију и послали у ресорно Министарство

које треба да распише јавни тендер за избор извођача радова, а та процедура траје од три до шест мјесеци“, појаснио је Додик.
Он је рекао да би након завршетка ове двије фазе требало обезбиједити средства за комплетну реконструкцију унутрашњости свих

одјела Болнице који нису реконструисани од њене изградње 70-их година прошлог вијека, али да је то највећи и најсукупљи пројекат
за који ће бити потребна већа подршка ресорног Министарства и Владе Републике Српске.

Додик је истакао да би у трећој фази било потребно набавити нову медицинску опрему и апарате који су сада у градишкој Болницу
у функцији, али су дотрајали и потребно их је мијењати.

Он је додао да Болница тренутно нема ниједно санитетско возило за превоз пацијената, да их посуђују од Дома здравља Градишка,
али да очекује да би у наредних мјесец дана требало стићи возило које је донирала Влада Србије.

„Такође, постоји намјера Ротари клуба из Данске да градишкој Болници донирају једно санитетско возило, тако да би са та два
возила ријешили проблем превоза пацијената“, рекао је Додик и додао да је Болница снабдјевена потребним лијековима.

ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО ДВА НОВА САНИТЕТСКА ВОЗИЛАДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО ДВА НОВА САНИТЕТСКА ВОЗИЛА
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Градоначелник Градишке Зоран Аџић и
вршилац дужности директора Републичког
секретаријата за расељена лица и миграције
Марко Аћић потписали су почетком фебруа -
ра у Градишци Уговор о суфинан сирању
изградње дијела локалног пута у
повратничком насељу у мјесној заједници
Ровине.

Аћић је изразио задовољство што је
потписан већ други уговор из средстава која
се односе на 2019. годину за обнову
инфраструктуре за повратничка насеља
наводећи да ће реконструкцију и асфалтира -
ње пута дужиине 600 метара у Ровинама
суфинансирати Републички секретаријат са
45.000 КМ. Он је истакао да ово није једини
пројекат који је имплементиран у Градишци,
те се захвалио на успјешној сарадњи  градо -
начел нику Градишке и Градској управи.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да ће новоасфлатирана дионица
пута у Ровинама имати велики значај за
повратнике у мјесној заједници Ровине.

„Вриједност изградње пута дужине 600
метара је 90.000 КМ, учешће Секретаријата
је 45.000 КМ, а остатак ће финансирати
Градска управа“, истакао је Аџић.

Он је захвалио Републичком секре -

таријату на сарадњи у оквиру пројеката
изградње зграда за социјално становање,
избјегла и расељена лица те изразио наду да

ће изградњом још једне зграде у Новој
Тополи бити омогућено распуштање свих
колективних центара на подручју Градишке. 

У Градској управи су 15. фебруара пот -
писа ни Уговори о стипендирању судената
са простора града Градишка за академску
2019/2020. годину.

Начелник Службе градоначелника
града Градишка Горан Суботић рекао је да
су уго воре  о стипендирању потписала  153
сту ден та и да је из буџета за стипендирање
издвојено  240.000 КМ.

„Износ мјесечне стипендије је 120 КМ
и биће додјељена у периоду од 10 мјесеци“,
истакао је Суботић.

Он је додао да Градска управа тради -
ционално издваја новчана средства за уна -
пређење статуса студената и да ће убудуће
бити окренута улагању у образовање и
младе јер су они гарант опстанка на про -
сто  ру Градишке и Републике Српске.

Суботић је нагласио да су стипендије
додјељене на основу просјека оцјена, сту -
де  н ти ма из социјалних категорија, носио -

цима Вукове дипломе и дјеци ратних вој -
них инвалида од прве до четврте катего -
рије.

Он је навео да постоје средства резерве
у износу од 5 одсто од 240.000 КМ те да су
она  намијењена за појединачне случајеве
који се односе на  стање тешке материјалне
ситуације појединих студената, израду сту -
ден тских радова и  студентска путовања.

Корисница стипендије Наташа Бабић,
студент треће године Правног факултета у
Бања Луци, другу годину за редом користи
ову стипендију.

Она је рекла  да је и ове године оствари -
ла право на основу просјека оцјена  и да јој
је ова стипендија веома значајна јер је то
доказ да се труд и рад цијени и уважава.

Судент треће године психологије Ни -
коли на Јојиновић која је остварила право на
стипендију трећу годину за редом рекла је
да ова стипендија за њу има велики значај.

ПОТПИСАН УГОВОР О АСФАЛТИРАЊУ
ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У РОВИНАМА

ЗА СТУДЕНСТКЕ СТИПЕНДИЈЕ 
ИЗ БУЏЕТА 240 000 КМ

Двадесет пет градишких
пензионера боравило 

у “Врућици“

Удружење пензионера града Градиш -
ка у сарадњи са  Градском управом орга-
низовало је 15. фебруара одлазак групе од
25 пензионера на десетодневно бањско
лијечење у бању “Врућицу” у Теслић.

Предсједник Удружења Остоја Попо-
вић рекао је да су пензионери задовољни
што одлазе на бањско лијечење те да ће се
Удружење потрудити да сваке године ор-
ганизује овакве одласке.

„Отпутовало је 25 пензионера у бању
„Врућицу“,а  средства за њихов одлазак
издвојило је Удружење те Градска управа
којој се овом приликом захваљујем“, ис-
такао је Поповић.

Он је додао да поред организованих
одлазака у бањска љечилишта Удружење
обавља и низ других активности које су
значајне за ову популацију.

Поповић је напоменуо да ће друга
група од 20 пензионера боравити у бањи
“Мљечаница” у Козарској Дубици.
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Градоначелник Градишке Зоран Аџић
организовао је пријем за ученике Гимназије
Милицу Сладаковић и Владана Цвјетковића
учеснике олимпијада из програмирања, фи -
з и ке и математике.

Аџић је рекао да је обавеза и опредјеље -
ње Градске управе да помогну свим школа -
ма у Градишци, а посебно талентованим
ђацима попут Милице и Владана који су
својим радом створили такве резултате да
промовишу не само име својих професора и
школа већ и Градишке и Републике Српске
на олимпијадама.

„Град Градишка стоји иза таквих ђака и
школа. Максимално ћемо подржати не
само ова два ученика већ све ђаке,
професоре и школе који су наш понос и
показатељ како треба да се односимо према
својим обавеза ма да би остварили
резултате препознатљи ве у читавом
свијету“, рекао је Аџић.Он је навео да ће
локална управа настојати да помогне
набавку лабораторијске опреме за физику
и да су дали препоруку да Гимназија преко
Развојне агенције Градишка аплицира за
одређене програме и пројекте европских
организација.

Владан Цвјетковић је нагласио да је од
22.до 23.фебруара учествовао на
Олимпија ди из програмирања у Русији у
граду Инополису гдје је остварио веома
добар пласман у односу на такмичаре из
других балканских земаља и заузео друго
мјес то.”Још од првог разреда средње школе
сам почео интензивно да вјежбам, а саме
припреме су кренуле од 7.разреда основне
школе кад сам се упознао са програми -
рањем“, рекао је Цвјетковић и додао да је
четврти разред и да планира да упише

рачунарски факултет у Београду.
Професор Милорад Цвјетковић рекао је

да је и као професор и родитељ презадо -
вољан постигнутим успјесима Владана који
је учествовао на три олимпијаде, те изразио
наду да ће и даље имати добре резултате.Он
је рекао да је за добре резултате потребан
дужи рад из информатике и програмирања,
који би требао почети још у основној школи.

Милица Сладаковић је навела да се
такмичи из физике од осмог разреда
основне школе и да је 22.и 23.фебруара ове
године у Сарајеву учествовала на квали -
фика цио ном такмичењу за Европску оли -
мпија ду из физике.

Она је нагласила да се у школи мало
ради са експерименталном опремом али да
јој је помогло искуство из Петнице, због чега
је освојила треће мјесто на експериментима
и шесто мјесто на теорији што је укупно
пето мјесто, а првих пет је изабрано да иде
на Европску олимпијаду.

„Ушла сам у састав БиХ тима за ову

годину. За мене то значи много, за мој град и
државу. За мене је то круна досадашњег
учења, времена, труда и рада који сам
уложила у физику“, рекла је Сладаковић и
додала да је љубав према физици развила у
осмом разреду основне школе. Она је четвр -
ти разред Гимназије и планира да студира у
Новом Саду на Факултету техничких наука.

Професорица физике Недељка Марјано -
вић је нагласила да је Милица вриједан уче -
ник и да су у Гимназији презадовољни и
понос ни на такве ђаке. Она је додала да
имају проблем око набавка опреме и лабо -
раториј ских помагала за практичну наставу
и да ће то настојати ријешити јер је дјеци
једноставније практично учење.

Директор Гимназије Снежана Кочић
захвалиа се Градској управи и градо -
начелнику на помоћи при организовању
одлазака ученика на такмичења.Она је
нагласила да им је пријем значајан јер иза
ових ученика стоји дугогодишњи рад и
посвећеност.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
даровао је прворођену бебу у 2020. години.
Душана Скендерија из Лакташа је 2. јануара
у 18 часова и 25 минута у породилишту
градишке Болнице на свијет донијела

здравог дјечака Митра.
„Жељели бисмо да имамо што већи број

новорођенчади на простору града Градишке
и Републике Српске, то је интерес нашег
опстанка на овом простору“, рекао је Аџић

и додао да Градска управа у оквиру својих
могућности помаже пронаталитетну
политику.

Он је навео да је за пронаталитетну
политику у 2020. години издвојено 80 000
КМ, да поклон  за свако новорођенче износи
200 КМ и да су планиране и друге
активности попут Конференције беба,
помоћи за вантјелесну оплодњу, подршка
породицама са четворо и више дјеце с
циљем повећања броја дјеце.

Градоначелник је породиљи уручио
честитку у износу од 1 000 КМ.

Начелник Одјељења гинекологије и
акушерства у градишкој Болници доктор
Дејан Гвозден рекао је да је у Градишци у
2019. години рођено 577 беба, а у 2018.
години била су 584 порода.

„Можемо рећи да је број порода на
истом нивоу, с тим да у протекле двије
године ипак постоји тенденција пораста
порода“, навео је Гвозден и додао да осим
породиља из Градишке у Градишку долазе
и труднице из Козарске Дубице, Српца, а у
посљедње вријеме је све већи број трудница
из Лакташа, Прњавора и мањи број из
Костајнице, Приједора и Новог Града.

„ГРАД  ГРАДИШКА СТОЈИ ИЗА ЂАКА КОЈИ СУ НАШ ПОНОС“

ГРАДОНАЧЕЛНИК ДАРОВАО ПРВУ БЕБУ РОЂЕНУ У 2020. ГОДИНИ

Милица Сладаковић 
и Владан Цвјетко вић 

понос Градишке
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Градоначелник Градишке Зоран Аџић организовао је
тредиционални светосавски пријем за директоре васпитно-
образовних установа и успјеш не ученике са под ру чја Градишке.

Аџић је рекао да је светосавски приј ем прилика да се
разговара о ста њу у пред шк ол ској уста нови, осн о в ним и
средњим шк о лама, да се ра  з мо  тре могу ћ но  с ти додатне по др -
шке овим у с   т а   но   в а  ма.

„Градска упра ва је у претходне три године издваја ла буџетска
сред ста ва и за оне об а ве зе васпитно-образовних уста но ва које нису
у њеној надлежности, али је наша жеља да ученицима пружимо што
боље услове за образовање и да из њихово школовање усмјеравамо
у складу са потребама градишке привреде и Републике Српске“,
истакао је Аџић.

Он је навео да постоје потребе за реновирањем школских
објеката на подру чју Градишке и за проширењем капацитета вртића.

„Градска управа уз помоћ донације Владе Србије гради нови
објекат вртића у мјесној заједници Брестовчина, капацитета око 150
мјеста“, додао је Аџић.

Упјешни ученици градишких основ них и средњих школа
говорили су о свој и м  р е  з  ултатима у наставним и ва н  н а с т ав ним
активностима. Ученица че т вр тог разреда градишке Гимназије
Мили ца Сладаковић и ученица деветог разреда подручне школе
„Младен Стојановић“ у Врбашкој Стоја Мајданац истакле су да им
пријем код градоначелника много значи.

У оквиру обиљежавања школске славе Светог Саве у свим
градишким школама организоване су приредбе.

Градишка – град међувјерске сарадње

Градишка је једна од најбољих средина међувјерске сарадње,
толеранције и узајамног поштовања свих конфесија у Градишци,
рекао је градоначелник Градишке Зоран Аџић на
традиционалном пријему за представнике цркви и вјерске
заједнице са подручја града Градишка.

Он је навео да Градска управа има изузетно добру
комуникацију и односе са свима и да током године разговарају
о потребама цркви и вјерске заједнице и могућностима Градске
управе.

„Различитости чине нашу снагу да градимо и изграђујемо
Градишку према потребама грађана и вјерника“, нагласио је
Аџић.

Жупник Томислав Топић захвалио је градоначелнику на
пријему и истакао да је сарадња Градске управе и католичке
цркве веома добра.

„Ове године смо имали помоћ у санирању пута према једном
католичком гробљу које је било запуштено и које смо након 40
година очистили и одржали мису“, рекао је Топић и додао да  ће
идуће године у Долини обиљежити 100 година од оснивања
жупе.

Архијерејски намјесник градишки протојереј ставрофор
Гојко Слијепчевић рекао је да су имали уобичајени сусрет код

градоначелника на крају календарске године како и приличи
празничној атмосфери.

„Ми сви овдје представници цркви и вјерске заједнице који
смо на важним дужностима, настојимо да будемо одговорни и да
оно што радимо унаприједимо, да иза себе оставимо одређене
резултате и за град Градишку и будуће генерације које долазе“,
рекао је Слијепчевић.

Главни имам Меџлиса исламске заједнице у Градишци
Зејнил Латифовић рекао је да је задовољан свиме што је до сада
урађено и сарадњом исламске заједница са градоначелником и
Градском управом.

„Ово је континуитет гдје из године у годину покушавамо да
олакшамо задатке који се стављају пред нас. Урадило се пуно и
планира се још пуно урадити“, навео је Латифовић.

ОДРЖАН СВЕТОСАВСКИ ОДРЖАН СВЕТОСАВСКИ 
ПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКАПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Божићни пријем за свештенство Српске православне цркве
Поводом божићних празника градоначелник Градишке Зоран Аџић организовао је традиционални пријем за свештенике Српске

православне цркве са подручја Градишке, на челу са архијерејским намјесником протојерејом ставрофором Гојком Слијепчевићем.
Аџић је рекао да желе да подрже духовну компоненту обнове, развоја и изградње на простору града Градишка и нагласио да Градска

управа има одличну сарадњу са Српском православном црквом.
„Могу са поносом рећи да Градска управа има добру сарадњу са Српском православном црквом, али исто тако и са представницима

католичке цркве и исламске вјерске заједнице. Однос наше различитости је примјер за  многе у региону гдје сви желимо заједно да се,
упркос вјерским различитостима, организујемо и радимо у смјеру изградње града Градишка“, нагласио је Аџић.

Он је навео да је Градска управа у 2019. години подржала Српску православну цркву са низом пројеката, подржала обнову
централног градског храма, али и завршетак храма у Драгељима, почетак изградње вјерског објекта у Врбашкој и друге активности.

Архијерејски намјесник градишки протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић рекао је да град Градишка на челу са градоначелником
подржава све цркве на подручју Градишке.

„Подршка Српској православној цркви огледа се посебно кроз обнову храма Покрова Пресвете Богородице која се налази на самој
капији Републике Српске и представља личну карту православних грађана овог града“, рекао је Слијепчевић.
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У Градишци је одржана Свето савска
академија под називом “Во вијеки вјеков”,
на којој су трећи пут за редом додије љене и
награде најбољим учитељима, наставни -
цима и професорима.

Градоначелник Града Градишка Зоран
Аџић истакао је да се у Градишци већ
традиционално одржава Светосавска акад -
еми ја и истиче значај лика и дјела Светог
Саве за православље и  српски народ. Он је
истакао да обиљежавајући празник по -
свећен првом архиепископу, државо творацу
и оснивачу Српске православне цркве, који

школе обиљажавају као своју славу.
“У духу Светосавља чувамо нашу

традицију, обичаје и духовност, наш народ
и Републику Српску”, истакао је Аџић и
додао да додјелом признања за набоље
просвјетне раднике Градска управа жели да
им захвали на њиховом труду и да их
додатно мотивише да и даље изводе младе
генерације на први пут и формирају их као
зреле личности.

Аутор Светосавске академије профе -
сорица Радана Вила Станишљевић истакла
је да назив Академија говори да је Свети

Сава био онај  који се богојавио и
богочастио цијели свој живот, како би нас
научио како да живимо и постојимо.

За најбољег наставника разредне
наставе изабрана је Олгица Тепић из
Основне школе “Данило Борковић”
Градишка, док је за најбољег наставника
предметне наставе изабран Неђо Малић из
Основне школе “Петар Кочић” Нова Топола.

Награду за најбољег наставника у
одјељењу ученика са посебним васпитно –
образовним  потребама добила је Душка
Котур из Основне Школе “Васа Чубрило -
вић” Градишка.

Најбољи наставник Основне музичке
школе “Бранко Смиљанић” је Тања Ристић,
док је награда за најбољег професора
припала Радовану Марјановићу из Техничке
школе Градишка.

Марјановић, који у “Техничкој школи”
ради од 2002. Године, каже да је ова награда
велика част и признање, али и плод великог
рада са ученицима.

У програм Академије учествовали су
Градски мјешовити хор "Лира", глумци
Градског позоришта Градишка Драшко
Видовић и Адмир Мешић, вокални солиста
Теодора Чикић, пијанист Динко Благојевић,
сопран Албина Смајловић и ученици
градишких основних и средњих школа.

Светосавској академији, која је одржана
у Културном центру Градишка, прису -
ствовали су посланици из Градишке у
Народној скупштини Републике Српксе,
представници Српске православне цркве,
локалне власти, васпитно- образовних
установа, културних и других установа и
предузећа, те бројни грађани.

СВЕТОСАВЉЕ У НОВОЈ ГРАДИШЦИ
У Дому културе у Новој Градишци одржана je Светосавска

академија „Во вијеки вјеков“, пету годину за редом, на позив
пароха новоградишког Огњена Тенџерића и у присуству
владике пакрачко-славонског господина Јована.

Аутор Светосавске академије била је  професорица Радана
Вила Станишљевић, а у програму су учествовали градишки
Градски мјешовити хор “Лира”, глумци Градског позоришта
Градишка Драшко Видовић и Адмир Мешић, вокални солиста
Теодора Чикић и пијанист Динко Благојевић.

Тенџерић је истакао да је Светосавска акдемија у Новој
Градишци први пут одржана  2006. године.

„Почетак је био јако тежак, због негодовања од стране
појединаца, међутим кренули смо из капеле, да би смо за
неколико година дошли ближе центру, а задње двије године
академија се одржава у дому културе “, истакао је Тенџерић.

Он је додао да имају потпуну подршку власти Нове Градишке али и народа који тамо живи, те нагаласио да су овакве манифестације
веома значајне за малобројно српско становништво, јер им то даје осјећај да нису заборављени и да неко мисли на њих.

Владика пакрачко-славонски господин Јован рекао је да овакве академије показују да је народ у Славонији духовно жив и да велики
благослов представља долазак браће из Републике Српске. Он је истакао да  је ово културни догађај на којем су присутни и људи
других вјера и народа као и градоначелник Нове Градишке, те да се ради о догађају који може само да нас радује.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић захвалио се  градоначенику Нове Градишке Винку Гргићу који је на достојанствен начин
уважио српски народ и Српску Православну цркву , те додао да његово присуство Светосавској академији  пуно значи за српски народ
који живи у Новој Градишци. Он је додао да Градска управа издваја значајна средстава за друштвени и културни развој, те да ће увијек
помоћи српском народу који живи у западној Славонији.

Градоначелник Нове Градишке Винко Гргић рекао је да има одличне односе са градоначеником Зораном Аџићем, те да имају
договор да побољшају и привредну сарадњу.

Светосавској академији присуствовали су и замјеник градоначелника Дргана Илић, посланик у Народној Скупштини Републике
Српске Огњен Жмирић и делегат у Вијећу народа Републике Српске Славко Дуњић.

ОДРЖАНА ОДРЖАНА 
СВЕТОСАВСКА СВЕТОСАВСКА 

АКАДЕМИЈА У ГРАДИШЦИАКАДЕМИЈА У ГРАДИШЦИ
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Градска управа Градишка, у сарадњи са Центром за социјални
рад и друштвено одговорним  компанијама, обезбиједила је 60
божићних печеница и прехрамбених пакета социјално угроженим и
вишечланим породицама који су им уручени на Бадњи дан.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић је рекао да је ово друга
година да локална управа додјељује божићне печенице породицама
које су одабране на основу социјалне карте Центра за социјални рад
те захвалио и компанијама „Тропик“, „Маркет АС“, „Сладојевић“ и
„Минеа“ које су обезбиједиле прехрамбене пакете. Он је истакао да
је циљ да, за најрадоснији хришћански празник Божић, обрадују ове
породице и тако им зажеле срећне божићне и новогодишње
празнике. Градоначелник је уручио печенице вишечланим
породицама Ђурић из Чатрње и Чеко из Брестовчине.

Николина Чеко рекла је да она и супруг имају петоро  дјеце,
четири кћерке и сина, те да живе добро с обзиром да је супруг
запослен у Оружаним снагама и имају подршку његових родитеља,
са којима живе. Она је захвалила градоначелнику и свима који су их
обрадовали пред Божић, за који се као и све породице са радошћу
припремају.

Србољуб Ђурић, који има деветоро дјеце узраста од мјесец дана
до 15 година, рекао је да њему и његовој супруги много значи овај
гест и да је важно да неко обрати пажњу на вишечлане породице.

Програмом подршке развоју пољо -
привреде града Градишка у 2020. години
планирана су средства у износу од 220 000
КМ и већа су за 10 одсто у односу на
прошлу годину.

Начелник Одјељења за привреду и
пољопривреду града Градишка Бранко
Стојнић истакао је да је Програмом
предви ђена подршка биљној и сточарској
произво д њи, осигурању пољопривредне
пр о  и   з в о  д   ње, одржавању пољопривредних
мани фестација и раду пољопривредних
удружења као и подршка организовању
стручних едукација и посјета пољо при -
вре дним сајмовима.

„У оквиру овог програма у 2020.години
предвиђени су нови видови подршке
изградњи пластеника, производњи уљарица
и подршка осигурању пољопривредне
производње“, рекао је Стојнић и додаo да ће
млади пољопривредни произвођачи као и
жене, носиоци пољопривредних газдин -
става бити додатно субвенционисани у
износу од 10 одсто у односу на остале

пољопривредне произвођаче. 
Стојнић је истакао да је 31.јануара ове

године у Службеном гласнику Републике
Српске објављен Правилник о условима и
начинима остваривања финансијских
подстицаја за развој пољопривреде и села у
2020.годинии да су Правилником Мини -
старства пољопривреде, шумарства и
водопривреде предвиђена средства у износу
од 75 милиона КМ, што је за 4 милиона
више у одосу на 2019.годину.

„У оквиру подршке капиталним инве -

стицијама корисник подстицаја остварује
право на новчани подстицај за инвестиције
у сточарску производњу, биљну произво -
дњу, инвестиције у пољопривредну меха -
низацију, прераду пољопривредних
пр  о изво да и изградњу и опремање рибо -
гојилишта“, рекао је Стојнић.

Он је истакао да се Правилником од ове
године први пут уводи мјера којом ће за
свако новорођено дијете на пољо -
привредним газдинствима у Српској бити
додијељено 500 КМ што представља још
један допринос настојањима Владе и
осталих институција да поправе
демографску слику.

Стојнић је подсјетио да је у јесењој
сјетви на подрују Градишке засијано 7 500
хектара пољопривредних површина, a да је
у прољећној сјетви планирано да се засије
12 000 хектара меркантилног и 3 000
хектара силажног кукуруза, 600 хектара
соје, 200 хектара сунцокрета и по 1000
хектара повртарских култура и крмног
биља.

САДЊА КУГЛАСТОГ
ЈАСЕНА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Радници предузећа Градска чистоћа Градишка засадили су у
Видовданској улици у Градишци 22 стабла кугластог јасена.

Директор Градске чистоће Жељко Билбија рекао је да су
стара и дотрајала стабла замијенили новим садницама у центру
града, од сата до Адико банке. „Стабла у овом дијелу
Видовданске улице су дотрајала и различитог су сортимента те
је одлучено да се засади једна врста - кугласти јасен који ће за
пар година својом љепотом красити центар града“, истакао је
Билбија и додао да су на Тргу Чубриловића завршили садњу
зеленила и поставили траву на тој локацији.

БОЖИЋНЕ ПЕЧЕНИЦЕ ЗА СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНЕ И ВИШЕЧЛАНЕ ПОРОДИЦЕ

Повећана средства за подршку пољопривредној производњи
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У храму Покрова Пресвете Богородице
служен је парастос и помен страдалима,
након чега су вијенци положени на спомен-
плочу и спуштени у ријеку Саву са "моста
спаса".

Обиљежавању су присутвовали и Срп -
ски члан Предсједништва БиХ Милорад
Додик, предсједник Републике Српске,
министар рада и борачко-инвалидске зашти -
те Душко Милуновић, градоначелник Гра -
ди ш ке Зоран Аџић, предсједник Скупштине
града Градишка Миленко Павловић, пот -
предсједник Народне скупштине Републике
Српске Денис Шулић, народни посланици
из Градишке Огњен Жмирић, Дане Ма -
леше вић и Милан Шврака, те представници
Срба избјеглих из Западне Славоније.

Хрватске војно-полицијске снаге 1. и 2.
маја 1995. године извршиле су акцију
"Бљесак" на Западну Славонију, која је била
зона под заштитом УН, гдје су убили 283
Срба, укључујући 114 цивила, међу којима
56 жена и осморо дјеце. У акацији је
протјерано 15.000 Срба.

Додик: Срби слободни само на
простору гдје имају државу

Српски члан Предсједништва БиХ
Милорад Додик изјавио је да не смије бити
заборављен српски народ који је протјеран
из Западне Славоније, истичући да су Срби
слободни и може бити спријечено њихово
страдање само на простору гдје имају
државу.

"Српско-хрватски односи су веома

тешки, што показује чињеница да десет
километара од Градишке Хрватска
обиљежава побједу, а ми овдје организујемо
комеморацију", рекао је Додик новинарима
након обиљежавања 25 година од егзодуса
Срба из Западне Славоније у хрватској
војно–полицијској акцији "Бљесак".

Он је нагласио да тешка историја два
народа не може бити заборављена.

"Генеза страдања Срба на просторима
Хрватске је од давнина, још када је
Формирана Војна крајина која је требала да
брани Европу и њене вриједности",
подсјетио је Додик и додао: „Упркос свему,
не долазимо овдје да се завјетујемо на
освету, већ желимо да се присјетимо
страдалих и посветимо миру.“

Додик је истакао да се Срби,
обиљежавајући важне датуме, завјетују да
ће бранити слободу и државу Републику
Српску једнако као што се брани Србија. Он
је напоменуо да представници власти
Републике Српске нису од оних који ће
прихватити било какве понуде и интеграције
којима би била умањена аутономија и
државност Републике.

Цвијановић: Заједништво
српског народа - обавеза

Предсједник Републике Српске Жељка
Цвијановић изјавила је да је заједништво
српског народа обавеза, као и показивање
поштовања према жртвама како слична
страдања не би била поновљена. Она је
нагласила да је обиљежавање важних
датума у историји и показивање поштовања
према жртвама и страдању српског народа
обавеза власти у Српској и Србији и оних
који су примили велики број људи који су
напуштали своје просторе у Хрватској.

"Обиљежавајући те датуме заједно са
тим људима показујемо да смо отворени за

њих и да смо сви једна заједница која треба
да води рачуна да се тако нешто више не
деси", нагласила је Цвијановићева након
обиљежавања 25 година од егзодуса Срба из
Западне Славоније.

Она је изразила захвалност свима који
су показали добро лице и прије 25 година
примили људе који су тада напустили
Западну Славонију.

Предсједница Републике Српске је
нагласила да Срби, нажалост, имају
превише тужних датума из ближе и даље
историје, међу којима је и 1. мај, када је
више од 15.000 људи протјерано са
вјековних огњишта из Западне Славоније.

"Протјерани су без игдје ичега, из мјеста
гдје су градили живот. Показатељ да од
црних страница историје постоје и оне црње
је чињеница да су људи, који су за само три
дана на тај начин напустили своје куће,
бомбардовани у колонама. Tо показује
сумрак цивилизације", рекла је
Цвијановићева.

Аџић: Градишка 
прихватила велики број људи

из Западне Славоније

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је, након обиљежавања 25 година
егзодуса Срба из Западне Славоније, да је
Градишке  прије 25 година прихватила
велики број тих људи.

„Мост на Сави у Градишци је тада био
мост слободе и спаса за те људе. Градишка
је прихватила као своје грађане многе од
њих који су одлучили да остану да живе у
овом граду. Више не можемо говорити да су
то људи из других крајева, него наши
грађани. Градишка је прихватила те људе,
привила их уз своје груди и помогла да
поново формирају своја огњишта и одрже
своје породице на окупу“, нагласио је Аџић.

Он је истакао да је важно обиљежити
датум егзодуса Срба из Западне Славоније
и сјетити се 283 погинула у том егзодусу.

„Не можемо то да заборавимо, али
Градишка и Република Српска гледају и
даље у овај мост као мост који треба да нас
спаја на путу развоја. Сматрам да са
околним градовима у Хрватској већ имамо
сарадњу и можемо и даље да сарађујемо у
обостраном интересу“, додао је Аџић. 

ОБИЉЕЖЕНО 25 ГОДИНА ОД ЕГЗОДУСА
СРБА ИЗ ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ

У Градишције је 
1. маја обиљежено
25 година од егзодуса 
Срба из Западне Славоније
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Новоизабрани потпредсједник Народне
скупштине Републике Српске Денис Шу -
лић изјавио је за Градишке новине да је
бити потпредсједник и члан Колегијума
парламента Српске велика част, али и
одговорност, обзиром да је Народна скуп -
шти на мјесто гдје су се доносиле најваж -

није одлуке за Републику Српску.
„Народна скупштина је мјесто гдје

бирамо курс Републике Српске, а народни
посланици су они на које су грађани
пренијели суверенитет и право да одлучују
у њихово име. Трудићу се и припремати за
сваку сједницу Народне скупштине да на

достојанствен начин представљам Републи -
ку Српску и њене грађане“, нагласио је
Шулић.

Шулић, који је и предсједник Младих
социјалдемократа, каже да се избором за
потпредсједника парламента Српске његова
политика неће много мијењати и да ће и
даље радити на изградњи бољег друштва за
младе у Републици Српској.

„Увијек сам настојао да грађани
Градишке, Српца, Лакташа и Прњавора, они
који су ме директно бирали за посланика,
могу да ме контактирају и да свима будем
доступан, што се сигурно неће промјенити.
Позиција потпредсједника Народне скуп -
штине Српске додаје неке нове одго -
ворности и обавезе, али увијек ћу бити ту за
све младе људе који су ме све вријеме
подржавали“, навео је Шулић.

Он је истакао да за десет година Репу -
бли ку Српску види као стабилну и јаку
заједницу свих њених грађана и мјесто гдје
ће се људи враћати, а не из којег ће одлазити.

„Желим да својим примјером
мотивишем младе и све грађане да се
укључе у друштвени активизам и креирају
боље друштво. Мој политички ангажман
биће усмјерен на то да стварамо услове да
се враћају они који су отишли и да
задржимо младе људе. Надам се да ћемо за
десет година моћи рећи да смо успјели
направити јаку Републику Српску, свјесни
жртава које су дате за њено стварање“,
рекао је Шулић.

На спомен обиљежја погинулим
борцима НОР-а, жртвама фашистичког
терора и погинулим борцима Одбрам -
бено-отаџбинског рата у Градишци су
положени вијенци поводом обиљежа -
вања 24.априла –Дана града и 75.годи -
шњи це ослобођења Градишке у Другом
свјетском рату.

Предсједник СУБНОР-а Градишка
Никола Крагуљ рекао је да на подручју
Градишке данас живи још шест уче -
сника Народноослободилачког рата, а
да је задатак њихових потомака да
чувају и његују традицију према наро -
до ослободилачкој борби.

„Период Другог свјетског рата је
најтежи период у историји Градишке,
када је опустошена и демографски и
материјално“, истакао је Крагуљ и
додао да та страдања не смијемо
заборавити да нам се не понови све оно
што смо преживјели прије седам де -
сетпет година.

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић истакао је да је 24.април један од
најзначајнијих и најрадоснијих датума
у историји града Градишка јер је тај дан

донио слободу.
“Више од 15 000 жртава са подручја

Градишке је страдало за вријеме Другог
свјетског рата, што значи сваки четврти
становник”, рекао је Аџић и подсјетио
да је пет хиљада бораца учествовало у
рату, а више од 50 одсто њих је
положило своје животе за слободу у
којој ми данас уживамо.

Аџић је нагласио да су ослобођењем
Градишке у Другом свјетском рату
створени услови да Република Српска
данас може да креира амбијент онакав
какав њој одговара, да се развија и тежи
ка просперитету.

Вијенце на спомен обиљежја поло -
жиле су делегације Градског одбора
Савеза удружења бораца Народно -
ослободилачког рата Градишка, Града
Градишка,потпредсједник Народне ск -
уп штине Републике Српске Денис Шу -
лић, делегације Организације поро дица
погинулих и заробљених бораца и
несталих цивила и Удружења ратних
војних инвалида Градишка и пред -
ставници политичких партија СНСД-а,
Демоса и ДНС –а Градишка.

ГРАДИШЧАНАЦ – ПРВИ ПОТПРЕДСЈЕДНИКГРАДИШЧАНАЦ – ПРВИ ПОТПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕНАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Млади 
Денис Шулић 
изабран за 
потпредсједника 
Народне
скупштине
Републике 
Српске

OБИЉЕЖЕНА 75. ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА
ГРАДИШКЕ У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ
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Поводом обиљежавања Дана борачке
организације и Дана бораца Републике
Српске14. фебруара у Градишци је служен
парастос и положени вијенци на
Централном спомен-обиљежју погинулим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да треба одати пошту хиљадама
бораца који су кренули на пут стварања
Републике Српске у којој данас можемо
достојанствено да живимо и развијамо се.

„Ових дана видимо колико је битно да
се окупимо на значајне датуме, да будемо
јединствени и да чувамо Републику
Српску и могућност да се развијамо онако
како желимо. Морамо да будемо
јединствени да би сачували Републику
Српску јер је она гарант опстанка српског
народа на овим просторима“, нагласио је
Аџић честитајући свим борцима Дан
бораца Републике Српске.

Он је додао да Градска управа настоји
да у што већој мјери подржи борачку
популацију и рад Градске борачке
организације наводећи да су издвајања из
градског буџета за борачку популацију од
2016. до ове године повећана за 18 одсто.

„Успјели смо да завршимо споменик
погинулим борцима, да објавимо Моно -
графију погинулих бораца Одбрамбено
отаџбинског рата са подручја Градишке, а
завршавамо и пројектно-техничку доку -
ментацију за изградњу спомен собе која ће
бити посвећена не само борцима Одбра -
мбено-отаџбинског него и Другог и Првог
свјетског рата“, додао је Аџић.

Предсједник Градске борачке орга -
низације Милован Гагић поручио је да
борци морају бити једниствени у борби за
очување Републике Српске и додао да и

данас има више од 150.000 бораца који
предстваљају значајну снагу у борби за
очување свог али и статуса Републике
Српске коју су створили.

У оквиру обиљежавања Дана БОРС-а и
Дана бораца Републике Српске у Култур -
ном центру у Градишци представ љена је
књига „Ратовао сам“ чији је аутор ратни
комадант 16. Крајишке мотори зоване
бригаде Владо Топић. Топић је истакао да
је писао о свом ратном путу и својим
утисцима о ратним дешавањима, најтежим
ратним операцијама, али и веселим
моментима којих је такође било.

На свечаности у Културном центру
представници Градске борачке органи -

зације додјелили су признања и захвал нице
за допринос унапређењу статуса борачке
популације.

Захвалницу је добио начелник Одје ље -
ња за борачко-инвалидску зашти ту у
Градској управи Градишка Радомир Пјан -
ић који је истакао да ову захвалницу дожи -
вљава као доказ добре сарадње Градске
борачке организације и  Одјеље ња на
чијем је челу, путоказ за будућу сарадњу,
те признање да је добро радио свој посао.

Захвалнице су додјељене и предста -
вницима јавних установа и предузећа које
су у протеклом периоду подржале рад
Борачке организације, те поједин цима из
мјесних борачких организација.

Хуманитарно донаторско вече Клуба
малог фудбала “Борачка” Градишка
одржано је 21. фебруара у ресторану “Тина”
у Градишци.

Предсједник Борачке организације
Градишка и предсједник Клуба малог
фудбала “Борачка” Милован Гагић рекао је
да се овај клуб финансира од донаторских

средстава те да ће половина средстава од
донација бити издвојена за финансирање
клуба  док ће други дио средстава бити
додјељен Фондацији “Солидарност” и
служиће као помоћ за стамбено збрињавање
борачких категорија. Гагић је истакао да су
веома задовољни одазивом хуманих људи
којима се овом приликом захвалио.

Тренер и играч Клуба малог фудбала
“Борачка” Драган Француз рекао је да је
клуб основан крајем августа 2019. године
на иницијативу неколико младих играча из
Градишке који су се годинама такмичили на
разним турнирима. Он је истакао да је
екипа „Борачке”  лидер на табели
такмичења у фудбалу Друге лиге Републике
Српске група Запад те да ће се до краја
борити како би се пласирали у виши ранг
такмичења.

Начелник Одјељења за друштвене
дјелатности у Градској управи Градишка
Давор Глишић рекао је да ће Градска управа
заједно са градоначелником Зораном
Аџићем подржати новоосновани клуб.

У ГРАДИШЦИ ОБИЉЕЖЕН ДАН БОРС-аУ ГРАДИШЦИ ОБИЉЕЖЕН ДАН БОРС-а
и ДАН БОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕи ДАН БОРАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОРГАНИЗОВАНО ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ КЛУБА 
МАЛОГ ФУДБАЛА „БОРАЧКА“ ГРАДИШКА
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Бројни грађани дочекали су право -
славну Нову годину на платоу испред
Културног центра Градишка уз наступ рок
групе „Галија“.

Православну Нову годину тачно у по -
ноћ честитала је замјеница градо начелника
Градишке Драгана Илић која је рекла да је
2019. година била пуна изазова, али да је
Градска управа радила и радиће у интересу
свих грађана нашег града. Илићева је свим
грађанима у 2020. години пожељела пуно
љубави и разумијевања, толеранцију,
напретка и пуно здравља, среће и успјеха.

Испред Културног центра тачно у
поноћ уприличен је и ватромет.

У храму Покрова Пресвете Богородице
у Градишци тачно у поноћ служен је
молебан за срећну и благословену право -
славну Нову годину.

Дочек православне Нове године
традиционално је организован и у порти
храма Светог пророка Илије у Ламинцима,
као и у порти храма светог пророка Илије
у Турјаку. Служени су молебани, а
наставку је организовано народно весеље.

ЗАВРШЕНА „ГРАДИШКА ЗИМА“

Са концертом групе Галија завршила
се манифестација „Градишка зима
2019/2020“,  у оквиру које су организова -
не   многе манифестације забавног,
културног, спорт ског и хуманитарног ка -
ра ктера.

„Градишка зима“ отворена је концер -
том Амадеус бенда,  након тога услије диле
су манифестације  „Игре без гр а ни ца“,

„Вече бајки“, премијера дјечије представе
„Куда иду старе године“, представа „Ој
животе“, дружење са Дједа Мразом и
подјела пакетића, дјечија Нова година уз
хор Врапчићи. 

Стара година је испраћена прославом
на отвореном уз бенд „Triple shot“.

У свим црквеним општинама на подручју Градишке поводом Бадњег дана
организована традиционална вожња бадњака. Главни градски бадњак из приградског
насеља Жеравица кренуо је у подне у обилазак градских и приградских насеља у
Градишци, након чега су га бројни вијерници дочекали у порти градског храма Покрова
Пресвете Богородице гдје је уприличено освећење и налагање бадњака, вечерње
богослужење, традиционално пијукање за најмлађе, ватромет и послужење вијерника.

Архијерејски намјесник градишки протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић
честитао је свим вијерницима Бадњи дан истичући да сваке године вјерници на овај
дан с радошћу и сједињени у цркви ишчекују нарадоснији хришћански празник Божић.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић, који је приствовао вожењу бадњака, рекао
је да је вожење бадњака оно што његује Српска правсолавна црква и српски народ на
овим просторима, чувајући своју традицију и обичаје.

„Веома је важно за опстанак српског народа на подручју Градишке и Републике
Српске да покажемо своје обичаје на достојанствен начин и да их преносимо на млађе
нараштаје. Та традиција сигурно неће бити прекинута у Градишци“, закључио је Аџић.

Освећење и налагање бадњака, вечерње богослужење и пијукање уприличено је
код свих храмова на подручју Градишке.

Васо Нежић први допливао до Часног крста
Градишки полицајац Васо Нежић побједник је богојављенског

пливања за Часни крст које је на дан поменутог празника одржано на
ријеци Сави у Градишци. Двадесетчетворогодишњи Нежић трећи пут је
пливао на Богојављење на ријеци Сави.

"Ово је трећа срећа и много ми значи што сам први допливао до
Часног крста. Ако Бог да и следеће године ћу учествовати", додао је
Нежић, којем је градоначелник Градишке Зоран Аџић уручио златник.

Архијерејски намјесник градишки протојереј ставрофор Гојко
Слијепчевић рекао је да ово трећа година да се у Градишци плива за
Часни крст, подсјетивши да је након 77 година ова традиција обновљена
2018. године. Наводећи да су ове године учествовала 33 пливача, он је
честитао побједнику и захвалио свим учесницима пливања за Часни
крст, као и бројним вјерницима који су приуствовали Светој литургији у
храму Покрова Пресвете Богородице и литији од храма до Кајак клуба на ријеци Сави.

Градоначелник Аџић је рекао да након три година пливања за Часни крст на ријеци Сави богојављенске свечаности поново
постају значајан вјерски догађај у Градишци. Он је честитао побједнику и захвалио свим пливачима који су показали храброст и
одлучност и тако увеличали прославу Богојављења, једног од значајанијих празника Српске православне цркве.

"Градска управа ће и даље подржавати овакве свечаности у Градишци, јер желимо да сачувамо свој идентитет, традицију и
обичаје", нагласио је Аџић.

Такмичењу у пливању за Часни крст на ријеци Сави у Градишци приствовало је око 1.000 вјерника и грађана.

У ГРАДИШЦИ ДОЧЕКАНА НОВА ПРАВОСЛАВНА ГОДИНА

Oрганизован Програм
у сусрет Божићу

Народна библиотеке Градишка је у
Културном центру приредила “Јутро уз
бајке” и угостила "Мале библиотекаре"
дјечије секције библиотеке “Веселин
Маслеша” из Лакташа који су приредили
пригодан садржај на тему Божића.

Програм у сусрет Божићу наставио се
истог дана у вечерњим сатима када је
одржано плесно вече Плесног студија
“Dance step” из Градишке и концерт
ученика Основне музичке школе “Бранко
Смиљанић”.

БАДЊИ ДАН 

У ГРАДИШЦИ
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Четрнаеста привредно-туристичка ма -
ни фестација “Дани зиме на Козари 2020”
која је одржана  1. и 2. фебруара окупила је
на Мраковици више хиљада посјетилаца.
В.д. директора Туристичке организације
Градишка Милош Вујинић изразио је
задовољство због веома добре посјећено -
сти ове манифестације те истакао да је
Градишка ове године суорганизатор и да је
имала учеснике у ревијалном и такмичар -
ском дијелу. Вујинић је нагласио да су
овакве манифестације веома значајне за
привредни и туристички потенцијал Гради -
шке те да  нови пут преко Подградаца до
Мраковице афирмише Козару на прави
начин.

Ученици Средње стручне и техничке
школе Градишка освојили су друго мјесто у
припремању котлића у гастро такмичењу
на овој манифестацији. Екипу кувара из
Градишке чинили су ученици Владимир

Бундало, Божана Стојчевић и Милијана
Грубешић. 

Професор практичне наставе угости -
тељско-кулинарских техничара Срђан
Наерац рекао је да ученици традиционално
учествују на овој манифестацији и да су
припремали пикантну “Мађарску чорбу”.

У гастро такмичењима Градишку су
такође представљали чланови Ловачког
удружење”Козара”. Члан Ловачког удруже -
ња “Козара” из Доњих Подградаца Младен
Топић рекао ја да сви ловци на сличан
начин припремају котлић и да резултат
зависи од среће и тога како коме успије.

Из Градишке су учествовали и Жарко
Малешевић који производи љуте сосове
под називом “Љути сос ђеда Нике” те
Славко Гвозденац који је изложио
производе од ароније.

Вера Филиповић и Нада Брајић су
изложиле своје рукотворине и радове:

украшене флаше, шаљиве натписе, магне -
те, капе, шалове те слатки програм.

Ивана Мирјанић испред Пчеларског
центра “Кошница” рекла је да је ово прва
година да учествују на овој манифестацији
те да су изложили три врсте меда, меде -
њаке, разне мјешавине од меда, млијечи и
прополиса.

Члан екипе “Креативни момци” која је
учествовала у рекреативном дијелу Бојан
Живковић истакао је да овакве мани -
фестације имају велики значај за промо -
цију домаће производње, здраве хране  и
туризма.

У гастро такмичењу укупно је учество -
вала 31 екипа - шест екипа средњих школа,
14 екипа извиђача и планинара, те 11 екипа
ловачких удружења.Такмичари су били из
Приједора, Козарске Дубице, Градишке,
Бањалуке, Лакташа, Оштре Луке, Костај -
ни це, Новог Града, Српца, Петрова, Дрва -
ра, Зенице, Масловара, Брода, Бијељине,
Дервенте и Старе Пазове. 

У културно-умјетничком програму
наступили су бенд ''Бећари'' и ди-џеј
Владимир из Приједора, бенд ''Савска ада''
из Градишке и етно група ''Јабука'' из
Козарске Дубице.

Организатори манифестације били су
град Приједор, Туристичка организација
гра да Приједора и Национални парк Коза -
ра, а суорганизатори Туристичке организа -
ције  Градишка, Нови Град и Козарска
Ду би ца.

У РОГОЉИМА СЕ ОКУПИЛИ ПРОИЗВОЂАЧИ КОБАСИЦА

Трећа Међународна кобасицијада  „Рогољи 2020“ одржана је15. фебруара у
Рогољима под покровитељством града Градишка.

Према мишљењу стручног жирија, састављеног од прехрамбених техничара,
најбољу кобасицу је направио Миле Калак из Сиска, друго мјесто освојио је
Радован Томић из Градишке, а треће Горан Њежић такође из Градишке. Посебну
награду за гушчију кобасицу добио је Брано Рачић из Новог Села.Жири је имао
тежак задатак јер сје морао одабрати најбоље од понуђених 67 узорака. 

Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да ова манифестација постаје
бренд на подручју Градишке јер су Рогољи доминантни по пољопривредној
производњи односно товљењу јунади и свиња.

„Градска управа ће увијек подржати ову манифестацију која треба да
прерасте у традицију како би промовисали наше домаће производе“, истакао је
Аџић.

Предсједник Савјета мјесне заједнице Рогољи Славко Васиљевић рекао је да  се за такмичење пријавило 65 учесника из Хрватске
и БиХ те да је веома задовољан одзивом.

Манифестација “Дани зиме на КозариМанифестација “Дани зиме на Козари
2020” окупила бројне посјетиоце2020” окупила бројне посјетиоце
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Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија
Тривић посјетила је Основну школу “Свети Сава“ Дубраве у
Градишци и том приликом уручила награду-лаптоп наставници
разредне наставе Далиборки Зељко која је међу десет наставника
у Републици Српској добила награду за кориштење електронске
учионице и информатичке опреме.

Тривићева је истакла да ресорно министарство препознаје
значај и вриједност  просвјетних радника који чине све како би се

наставни процес одвијао на најбољи начин и како би ђаци на
потпуно другачији односно нови начин стекли одређено знање.
Она је додала да ресорно министарство од 2012. године спроводи
инфраструктурну модернизацију кроз набавку рачунара и
софтвера за примјену у настави те да су до сад набавили 21.000
рачунара за ученике и око 3000 рачунара за наставнике.

Директор Основне школе „Свети Сава“ Дубраве Рајна Солдат
изразила је задовољство што је награда додијељења њеној школи
те нагласила да дјеца радо прихватају такав начин рада.

„Имамо три учионице опремљене са рачунарима и користимо
их веома често, једна учионица се налази у подручној школи у
Ламинцима док су друге двије овдје у централној школи“, истакла
је Солдат.Она је додала да се ова опрема не користи само за
наставу него и за држање састанака и презентација.

Добитница награде за кориштење електронске учионице и
информатичке опреме Далиборка Зељко рекла је да ово
представља највеће призање од како ради у просвјети те да право
задовољство представља чињеница да је њен рад запажен и
награђен.

„Пратим технологију, посјећујем разне семинаре и заиста
уживам у новим технологијама“, истакла је Зељко.

Награде су обезбијеђене у оквиру пројекта Доситеј 3.

У градишкој Гимназији одржано 27. Регионално такмичење из математике

Министарство просвјете и културе Републике Српске организовало
је 27. Регионално такмичење из математике које је одржано у градишкој
Гимназији.

На такмичењу су учествовала 44 ученика из осам средњих школа са
подручја Републике Српске односно Гимназија Приједор,
Електротехничка школа Приједор, Гимназија „Петар Кочић“ Нови Град,
Гимназија Прњавор, „Техничка школа“ Градишка, Средњошколски
центар „Никола Тесла“ и Гимназија Градишка. Такмичење из математике
одржано је за ученике првих, других, трећих и четвртих разреда средњих
школа.

Прво мјесто у категорији ученика првих разреда освојила је Јована
Шуман из Средње школе „Никола Тесла“ Козарска Дубица. Ученик
другог разреда „Техниче школе“ Градишка Никола Џодан освојио је прво
мјесто међу својим вршњацима, док су Младен Чергић ученик трећег
разреда  и Милица Сладаковић ученица четвртог разреда, обоје ученици
Гимназије Градишка освојили прва мјеста.

Директор Гимназије Градишка Снежана Кочић и директор Техничке
школе Владо Томић изразили су велико задовољство оствареним
резултатима својих ученика. 

У Народној библиотеци Градишка је поводом Међународног
дана матерњег језика 21. фебруара предавање ученицима средњих
школа одржао професор на Филолошком факултету у Бањој Луци
са одсјека српски језик и књижевност Душко Певуља.

Певуља је рекао да је судбина нашег језика посљедњих 20
година веома незавидна и неизвјесна те да је српски језик данас
један од ријетких старих језика у Европи чији је идентитет
угрожен.

Он је истакао да треба нагласити да се српски језик данас
појављује и под својим али и другим називима што суштински
значи да су сва ста имена преименоване варијанте српског језика.

„Поред идентитетске угрожености постоји небрига друштва,
културних и националних институција о његовању језика, језичке
културе те непостојање било какве артикулисане језичке
политике“, нагласио је Певуља.

Он је додао да се, када један народ  изгуби језик, онда све друге
приче стављају у други план. Певуља је нагласио да је
напотребније његовати српски језик кроз школе и да то
представља основу када је ријеч о језичкој култури и памћењу.

„Основна и средња школа су темељ и основ гдје ћемо се

упознати са својим језиком, створити осјећај о његовој
вриједности и на основу чега ћемо га касније надограђивати“,
закључио је Певуља.

Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија
Тривић посјетила  Основну школу “Свети Сава“ Дубраве

Награђена наставница 

Далиборка Зељко 

Градишки ученици 
освојили прва и друга мјеста

ОБИЉЕЖЕН МЕЂУНАРOДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
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Јавна установа Завичајни музеј Градишка у току ове године
обиљежава пола вијека музејске дјелатности у Градишци
значајним пројектима и манифестaцијама. У плану је отварања
Трга Чубриловића са централном статуом Вељка Чубриловића,
документарно-играни филм ''Вељко Чубриловић, српски учитељ'',
отварање спомен чесме посвећене Диани Будисављевић,
покретање Колоније у камену и оживљавање колективног сјећања
на лик и дјело Борислава Њежића, штампање монографије ''Пола
вијека музејске дјелатности у Градишци, те многе манифестације

и педагошки рад са најмлађим посјетиоцима 
„У току је израда монографије ''Пола вијека музејске

дјелатности у Градишци'', која ће симболично бити представљена
19. септембра и попраћена видео снимцима и фотографијама“,
рекао је за Градишке новине директор Завичајног музеја Бојан
Вујиновић. Он је навео да ће ове године први пут бити
организована „Колонија у камену“, која је замишљена као
меморијал посвећен мозаичару Бориславу Бори Њежићу, који је
родом из Романоваца, а гдје ће умјетници стварати по једну
скулптуру на задату и слободну тему. Биће израђена и постављена
и његова биста и представљена монографија и документарни филм
о његовом лику и дјелу. 

„Покренули смо и занимљиве радионице за дјецу
предшколских установа и основних школа, јер су заправо они
најзаинтересованија публика када се прича о музеју и историји
нашег града. Циљ радионица је био да се дјеца упознају са
историјом Градишке и ове регије, те да науче неке основне ствари
о томе шта је то споменик и који су најинтересантнији споменици
у Градишци, каква је била култура живљења првих становника
нашег подручја, шта је то калиграфија и којим активностима се
музеј бави“, навео је Вујиновић.

Завичајни музеј ће ове године, у сарадњи са Градским
позориштем, у основним школама у руралним подручјима
реализовати и пројекат „Музеј у коферу“, гдје ће ученицима
представљати музејске експонате и о њима говорити на научни и
шаљив начин.

Музеј у Градишци почео је са радом 19. септембра 1970.
године када је отворена изложба о Другом свјетском рату „Путеви
побједе“, која је и допуњена 2015. године.

Музејска активност у Градишци одвијала се у почетку у оквиру
Дома културе „Вељко Чубриловић“, а као засебна установа
Завичајни музеј почео је са радом 2004. године.

Одлуком Комисије за очување нацио -
налних споменика БиХ из децембра 2019.
године, град Градишка добио је два нова
национална споменика: Манастириште у
Горњим Кијевцима и археолошко подру -
чје средњовјековна тврђава Врбашки град
и црква Светог Ђорђа у Горњим Под -
градцима.

Директор Завичајног музеја Градишка
Бојан Вујиновић је рекао да се на
подручју Манистиришта у Горњим Кије -
вцима интезивно раде археолошки и ко -
нзерва торски радови последњих петнаест
година, који су потврдили постојање
претходног средњовјековног манастира
саграђеног у времену краља Стефана
Драгутина. То потврђује и проналазак ћи -
риличног натписа из 1301. године. Прош -
ле године, завршен је откуп земљи шта и
формирано правнио лице Ма на стир Ка -
рано вац, који је нових власник земљишта
на коме је планирана изградња новог
манастирског комплекса. Према његовим
ријечима,  припремљено је идејно рјеше -
ње манастира и мана стирског комплекса
од стране Његовог преосвештенства г.
Јефрема, према којем ће у оквиру мана -
стира своје мјесто наћи бидући архео -
лошки парк састављен од римске виле,
манастирске цркве и некро поле, те двије
цркве брвнаре.

“На овом локалитету имамо конти -
нуитет насељавања, који траје више од

два миленијума и таква чињеница ће бити
значајна за све туристе, вјернике и
путнике намјернике”, рекао је Вујиновић
и додао да ће у оквиру комплекса бити
направљена  и музејска поставка гдје ће
бити приказана истраживања поменутог
локалитета и експонати пронађени на том
подручју.

Говорећи о Врбашком граду, Вујино -
вић је истакао да је то некада био
средњовјековни центар Врбашке жупе,
који се састојао од средњовјековног ут -

врђе ња на брду Паветњак и цркве светог
Ђорђа и средњовјекопвне некро поле, која
је смјештена са лијеве под наведеним
утврђењем непосредно уз ријеку Врбаш ку.

Осим ових на подручју Градишке
националним споменицима проглашени
су: црква брвнара у Романовцима, Архео -
лошко насеље у Доњој Долини, Вијећни -
ца и хотел Кајзер, Харем Мусала,
Фи лија л ни храм Светих апостола Петра и
Павла у Грбавцима, Медреса и Турбе
Шејх-Гаибије.

ПОЛА ВИЈЕКА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ГРАДИШКА

У плану изградња манастира у Горњим Кијевцима
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Представа „Стаклена менажерија“
позоришта „Јозо Ивакић“ из Винковаца
одиграна је крајем фебруара у Културном
центру у Градишци.

У представи играју глумци винковачког
позоришта Матеа Марушић и Владимир
Андрић, Арета Ћурковић из Осијека и Иван
Вукелић из Загреба који су се, захваљујући
сарадњи и позиву Градског позоришта
Градишка, први пут представили градишкој
публици.

Марушићева је навела да је представу
„Стаклена менажерија“, по тексту Тенеси
Вилијамса, режирао Дражен Ференчина, те
да је ријеч о класичној драми коју играју већ
двије сезоне и за коју су добили бројне
награде.

Директор Градског позоришта Градишка
Драшко Видовић рекао је да је гостовања са
својим представама у Градишци понудило
неколико позоришта из Хрватске, али да су
се одлучили на „Стаклену менажерију“ јер су

жељели да градишка публика, осим
хумористичних представа, погледа и једну
добру драму.

Међу публиком у градишком Културном
центру били су и градоначелник Градишке
Зоран Аџић и генерални конзул Републике
Хрватске у Бањалуци Зоран Пиличић.

Аџић је истакао да је Градишка
успоставила добру прекограничну сарадњу
са хрватским општинама и градовима те да
је добро да осим привредне развијају и
културну сарадњу.

Пиличић је рекао да је гостовање
винковачког позоришта у Градишци веома
важан корак у успостављању добре
културне сарадње, која може да буде
покретач сарадње и на другим пољима те
изразио наду да ће обостраних гостовања
позоришта у наредном периоду бити све
више.

У организацији Удружења Украјинаца „Верховена“ из
Градишке у градишком Културном центру одржано је „Вече

украјинске пјесме“.
Предсједник Удружења Данијела Лешчен рекла је да први

пут организују овакву манифестацију која представља увод у
обиљежавање јубилеја 130 година од доласка Украјинаца на
подручје замаља бивше Југославије.

„Важно нам је да смо сачували дио своје украјинске
традиције и културе и да то можемо представити својим
суграђанима“,истакла је Лешчен.

Она је навела да су наступили пјевачка група  „Верховена“,
гости из украјинских културно- умјетничких друштава из
Сремске Митровице, Куле,Липовљана и Загреба, те Бања Луке,
Приједора и Прњавора.

Лешчен је додала да Удружење Украјинаца „Верховена“
постоји већ девет година те да су њихове активности везане за
очување традиције, културе и језика.

Удружење Украјинаца „Верховена“ у Градишци тренутно
има око 150 чланова.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ „НЕ ДАЈТЕ СВЕТИЊЕ“

Централно културно-умјетничко друштво „Лепа Радић“ Градишка организовало је концерт
подршке вјерницима и свештенству у Црној Гори, под називом „Не дајте светиње“.

Предсједник овог друштва Давор Симишић истакао је да су овим концертом хтјели да
пошаљу поруку подршке народу Црне Горе, који се бори да сачува светиње Српске православне
цркве.

Он је навео да су прије концерта сви учесници у ношњама прошетали градом шаљући поруку
и носећи транспарент “Не дајте светиње”, те да су им се грађани прикључили у дефилеу.

Осим фолклорних група домаћина, на концерту у градишком Културном центру наступили
су Градски мјешовити хор „Лира“ Градишка и културно-умјетничка друштва „Јањ“ Стројице,
„Поткозарје“ Поткозарје, „Милан Егић“ Брезичани, „Омарска“ из Омарске, „Ђердан“ Трн и „Кнешпоље“ из Кнежице.

БОГАТИ САДРЖАЈИ НА 19. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ
КОЛЕКЦИОНАРСТВА И АНТИКВИТЕТА ДЕНАРИУС

Предсједник Удружења колекционара и љубитеља историје „Денариус“ Градишка
Ален Мешић рекао је да су првим овогодишњим сајмом и манифестацијом у фебруару
отворили колекционарску годину те да је посјећеност сваке године све боља.

„Имамо 45 излагача из Хрватске, Црне Горе, БиХ и Словеније, угостили смо их на
најбољи начин и потрудићемо се да сваке године  угостимо што више људи како би
промовисали нашу културу и туристичку понуду града Градишке“, истакао је Мешић.

Он је додао да су посјетиоци могли погледати разне предмете из антике, милитарије, валеристике те да су посебно интересантни
документи које су изложили учесници из Београда. Мешић је нагласио да се Денариус на сајму  представио поставком пружних
маркица из цијеле БиХ те печатима са отисцима тих пруга који су веома ријетки, а датирају из периода Аустро-Угарске.

Удружење колекционара и љубитеља историје „Денариус“ Градишка постоји од 2012. године и тренутно има 110 чланова свих
старосних категорија.

ВИЈЕСТИ ИЗ КУЛТУРЕ

ОДИГРАНА ПРЕДСТАВА 
„СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА“

УУ  ГГРРАА ДДИИШШЦЦИИ  ООДДРРЖЖААННОО  ВВЕЕЧЧЕЕ

УУККРРААЈЈИИННССККЕЕ  ППЈЈЕЕССММЕЕ
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Владимир Суботић из Градишке
побједник је 27. Меморијалног шаховског
турнира "Свето Гускић", који је средином
фербуара одржан у Основној школи
"Младен Стојановић" у Доњим Подград -
цима у знак сјећања на погинулог борца
Војске Републике Српске. 

На турниру који је био позивног
карактера и на којем учествују претежно
шахисти из поткозарског краја учествова -
ло је 35 шахиста, 25 у сениорској и 10 у
јуниорској конкурен цији. Друго мјесто
освојио је Илија Суботић а треће Љубо -
мир Микић, док је у омладинској конку -
рен цији најбољи био дванаестогодишњи
Ранко Михаљчић. Награђени су и најста -

ри ји учесник Жарко Дончић, те најмлађи
шахиста турнира Данко Шкорић.

Суботић је рекао да је ово његово
четврто учешће и трећа побједа на
турниру, наводећи да је пехар освајао
2007. и 2008. године. Захваљујући Суботи -
ћу и националном шаховском судији
Димитрију Грчићу, који је био судија
турнира, шаховски меморијал “Свето
Гускић” од ове године први пут је рејтин -
гован на званичној свјетској шаховској
ФИДЕ РАПИД листи. Он је појаснио да је
овај дводневни турнир у сениорској
конкуренцији игран по швајцарском, а у
јунирској по Бергеровом систему.

Члан Организационог одбора турнира

Милан Љепојевић оцијенио је да је ове
године турнир био најмасовнији по броју
учесника и најквалитетнији. Он је истакао
да је шаховско надметање употпунило
премијерно приказивање документарног
филма “Више од игре” аутора Борислав
Швраке, новинара РТРС-а, који је у
дванаест минута објединио изјаве и причу
чланова Организационог одбора турнира,
Светиних пријатеља и учесника турнира,
о самом историјату турнира и Свети
Гускићу. Љепојевић је најавио да ће у
дворишту подручног одјељења Основне
школе “Младен Стојановић” у Доњим
Подградцима у наредним мјесецима бити
изграђен спомен парк посвећен Свети
Гускићу, што ће бити донација бањалучке
фирме “Тамарис”.

Организациони одбор турнира и
Фондација “Свето Гускић” су, на
приједдлог наставничког вијећа ОШ
“Младен Стојановић”, наградили са по
200 КМ двоје одличних ученика ове
школе, који су лошијег материјалног
статуса.

Меморијал "Свето Гускић" један је од
ријетких шаховских турнира у Републици
Српској који се 27 година одржава у
континутету. Турнир се организује у знак
сјећања на погинулог борца Војске
Републике Српске, који је слободно
вријеме користио за дружење уз партију
шаха, радио као инжењер шумарства у
Шумском газдинству Градишка, а осим
шаха играо и фудбал у "Слободи" из
Доњих Подградаца.

Клуб „Нитен“ – примјер за
спортске успјехе

Такмичари Клуба борилачких
вјештина  "Нитен" Градишка освојили су
21 медаљу на првом Међународном
карате турниру “СРПСКА ОПЕН” који је
одржан у 29. фебруара у дворани Борик у
Бањалуци у организацији Карате савеза
Републике Српске. На турниру је учество -
вало 820 такмичара свих узраста и 58
клубова из 7 држава. Такмичење је било
бодовног карактера за узраст дјеце од 7 до
13 година за улазак у репрезентацију БиХ
и одлазак на Балканско првенство. Клуб
“Нитен” је наступио са 27 такмичара у
свим узрасним категоријама те у гене -
ралном пласману заузео високо 6 мјесто

од 58 клубова колико је учествовало.
На 22. Балканском карате првенство за

сениоре у катама и борбама појединачно
и екипно одржаном у Београду у орга -
низацији Балканске карате федерације,
такмичари  КБВ "НИТЕН" из Градишке,
представљали су БиХ и у конкуренцији
кате екипно и освојили бронзану медаљу.
Екипу су чинили Слободан Попадић, Јово
Селак и Александар Петровић.На
првенству је наступила и чланица Нитена,
осамнаестогодишња репрезентативка
БиХ  Марија Зјајић, која је наступ
завршила без медаље. На Балканском
првенству  у Београду наступило је  250
сениора и сениорки.

Одржан 14. Светосавски
турнир у Горњим

Подградцима

Традиционални шаховски турнир у
организацији шаховског клупа „Потко -
зарје“ одржан је у парохијском дому у
Горњим Подградцима. Интернационални
мајстор Владо Јаковљевић из Бањалуке са
освојених 7 бодова побједник је 14.

Свето савског турнира у Горњим Под -
градцима. Другопласирани је био шахо -
вски велемајстор Милан Вукић из
Са н ског Моста, док је трећепласирани
ФИ ДЕ мајстор Владо Наранчић из Бања
Луке.

Секретар шаховског клуба „Потко -
зарје“ Бранислав Вучковац рекао је да је
учешће узело 52 такмичара из Републике
Српске и ФБиХ, а играло се по швај -
цараком систему, 9 кола по 15 минута
темпо. Судија овог турнира био је
Димитрије Грчић из Градишке.

ВЛАДИМИР СУБОТИЋ ПОБЈЕДНИК 
27. ШАХОВСКОГ ТУРНИРА „СВЕТО ГУСКИЋ“

ВИЈЕСТИ ИЗ СПОРТА
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Одржано градско такмичење у

одбојци и кошарци у оквиру
Малих олимпијских игара

У оквиру Малих олимпијских игара
Републике Српске у спортској сали
Гимназије Градишка одржана је завршни -
ца Лига такмичења у одбојци за ученике
основних школа са подручја Градишке. У
конкуренцији мушких екипа побједник је
Основна школа”Васа Чубриловић”, док је
друго мјесто освојила екипа Основне
школе “Петар Кочић, Нова Топола, а
треће мјесто припало је екипи Основне
школе “Данило Борковић”.У конкуренци -
ји женских екипа прво мјесто освојила је
Основна школа”Петар Кочић, друго
мјесто припало је екипи Основне шко -
ле”Васа Чубриловић, а треће Основној
школи “Данило Борковић”. Најбољим
екипама и играчима уручени су пехари и
медаље. Координатор такмичења у одбој -
ци за Градишку Марко Зец рекао је да је
ове године учествовало 5 екипа у женској
и 4 екипе у мушкој конкуренцији.

У спортској сали Основне школе
„Младен Стојановић“ у подручном
одјељењу Врбашка одиграна је завршни -
ца Лига такмичења у кошарци за ученике
основних школа.У конкуренцији мушких
екипа побједник је Основна шко -
ла”Данило Борковић”, док је друго мјесто
освојила екипа Основне школе “Петар
Кочић“ Нова Топола, а треће мјесто
припало је екипи Основне школе “Васа
Чубриловић”.У конкуренцији женских
екипа прво мјесто освојила је Основна
школа „Данило Борковић“, друго мјесто
припало је екипи Основне школе”Младен
Стојановић“, а треће Основној школи
“Васа Чубриловић ”.Најбољим екипама
уручени су пехари и медаље .

Основан „Овердоуз ММА
клуб“ Градишка

Главни тренер и оснивач клуба
борилачких спортова Драган Пешић,
рекао је за Градишке новине, да је то први
професионални ММА клуб у Градишци.

„ММА је најбрже растући спорт у
свијету и веома је популаран. Људи су
заинтересовани и привлачи их овакав
начин тренирања и борбе,“, рекао је
Пешић и навео да тренутно имају 20
чланова.Он је нагласио да у клубу имају
групу дјечака и дјевојчица узраста од 7 до
14 година и одраслу групу коју чине
старији од 15 година.

Пешић, који је иначе професор
физичког васпитања и успјешно се бави
професионалном борбом 16 година, рекао
је да имају специфичан дидактички начин
тренинга и да је веома важна физичка и
ментална припрема и издржљивост. Ст -
аро сних ограничења нема, нити специјал -
них услова, а по ријечима главног тренера
у клуб су добродошли сви који имају
вољу и жељу да тренирају. Тренинзи се
одржавају у сали на Сењаку, а у наредном
периоду очекују их борбе, турнири и

хрвање широм Европе.

Светосавски турнир у Доњим
Подградцима окупио 27

стонотенисера

Дејан Томаш из Бањалуке, члан
стонотениског клуба „Врбас“, побједник
је 22. Светосавског турнира у стоном
тенису који је одржан у Доњим
Подградцима. Друго мјесто освојио је
Јовица Шормаз, а треће прошлогодишњи
побједник Ивица Видичек, обојица из
Бањалуке. Најмлађи учесник турнира био
је Мирел Тајић из Градишке.

Предсједник Савјета мјесне заједнице
Доњи Подградци Миленко Јанковић
рекао је да је то једини стонотениски
турнир на подручју Градишке који има
дугу традицију и нагласио да планирају
основати стонотениски клуб у Доњим
Подградцима. Он је навео да им је част да
на турниру учествују јаки играчи из
Бањалуке што представља велики
подстрек младим играчима из Доњих
Подградаца.

Ове године на Светосавском турниру
у стоном тенису учествовало је 27 играча
из Градишке, Прњавора и Бањалуке.

Одржан Четврти Градишки
полумаратон

Горан Грденић из Хрватске побједник
је четвртог градишког полумаратона на 21
километар у мушкој конкуренцији, док је
у женској конкуренцији најбржа била
Тунде Сзабо из Мађарске. У серти -
фикованој стази на 10 километара најбр -
жа је била Ана Штефуљ из Хрватске  у
женској и Срђан Самарџић из Брчког у
мушкој конкуренцији. У трци на 5
километара најбоља је била Теа Фабер из
Ак  „Дубровник“ у женској и Керим
Сарачевић из Ак „Власеница“ у мушкој
конкуренцији.

У трци на 1 километар учествовао је
велики број дјеце. Најуспјешнија у
женској конкуренцији у категорији од
седам до десет година била је Јана
Живковић, а у мушкој конкуренцији
Давид Мирковић. У категорији за дјецу од
десет до четрнаест година у мушкој

конкуренцији најбољи је био Алекса
Ђерман док је у женској конкуренцији
прво мјесто освојила Јована Радуловић.

У трци на 5, 10 и 21 километар
учествовало је 400 учесника из земаља
бивше Југославије, Мађарске, Аустрије и
Чилеа.

Шаховска лига града
Градишка 2020

Шаховска лига града Градишка
почела је 1. фебруара 2020. године у Дому
у Крајишнику гдје су у првом колу снаге
одмјериле екипе из Крајишника и
Милошевог Брда. У такмичењу учествује
12 екипа из мјесних заједница
подијељених у 11 кола и укупно 66
мечева. Организатори лиге су Спортско
друштво Лужани 1985 и Шаховски клуб
“Козара” Градишка.

Предсједник СД Лужани 1985 Ненад
Бајић рекао је да Лига окупља око 110
такмичара и да се игра по Бергеровом
систему, свако са сваким, домаћин – гост,
те да се такмичи на четири плоче.

На такмичењу су учешће узеле екипе
из мјесних заједница: Нова Топола,
Горњи и Доњи Подградци, Крајишник,
Машићи, Лужани, Милошево Брдо,
Центар, Сењак, Рогољи, Бок Јанковац и
Лисковац. Главни судија шаховске лиге
града Градишка је Димитрије Грчић.
Шаховска лига је требала трајати до 5.
априла, али је прекинута након шест
одиграних кола због новонастале
ситуације са Ковид 19.

Прво такмичење младих
градишких шахиста

У организацији Омладинског шахов -
ског клуба“Мала рокада“ из Бањалуке
1.фебруара у Бањалуци је одржан
27.Светосавски шаховски турнир за младе
који је окупио 83 играча.

Школу шаха Шаховског клуба “Коза -
ра“ Градишка представљало је 11 младих
шахиста, девет дјечака и двије дјевој -
чице. Након седам одиграних кола у
групи дјечака од првог до деветог разре -
да, Невен Шкорић освојио је 4 поена,
Матеј Сандић 3,5, Алекса Иваштанин 3
поена, по 2,5 поена освојили су Лука
Вучковац, Иван Мирнић, Вук Ковачевић
и Данко Шкорић, док је Александар
Кукољ освојио 2 поена. У групи дјечака
од шестог до деветог разреда, Лука
Мирнић освојио је 3 поена, а у групи
дјевојчица од првог до петог разреда, 3
поена освојила је Јана Васић, а 1 поен
Елена Брујић.
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Након наредбе Министарства здравља
Републике Српске и препорука Института
за јавно здравство Српске, због појаве
прва два регистрована лица са новим
вирусом корона у Бањалуци, прва сједни -
ца Штаба за ванредне ситуације града
Градишка одржана је 5. марта. Командант
Штаба је градоначелник Градишке Зоран
Аџић, замјеник комаданта је замјеница
градоначелника Драгана Илић, а чланови
Штаба су представници Дома здравља,
Болнице и Апотеке Градишка, Цивилне
заштите, Полицијске управе, Комуналне
полиције, Црвеног крста, начелници
поједи них одјељења у Градској управи те
представници појединик градских и репу -
бличких предузећа и установа. 

Седам дана касније, 12. марта, у кућној
изалоцији у Градишци било је седам лица
која су боравила у подручјима која су
захваћена епидемијом, због чега је Гр -
адски штаб за ванредне ситуације упутио
дописе надлежним институцијама да на
граничном прелазу Градишка буду ув -
едене појачане контроле, а градски ин сп -
ек тори појачају контроле у уг ости  тељским
објектима и играоницама. Свима који
долазе из земаља захваћеним пан демијом
поручено је да се јаве у Хигије нско-
епидемиолошку службу Дома зд ра в ља
Градишка.

Градоначелник Аџић је већ 13.марта,
на приједлог градског Штаба за ванредне
ситуације, донио одлуку да рад угости -
тељских објеката и тржних центара буде
скраћен до 18.00 часова ради превенције
ширења вируса корона, а трговинским
центрима забрани рад викендом. Забра -
њен је рад ноћним клубовима, свадбеним
салонима, фитнес-центрима и дјечијим
играоницама. Истом наредбом је скраћено
радно вријеме трговачким центрима и
осталим трговинским објектима укљу -
чујући и тржнице на мало, односно пија -
це, као и угоститељске објекте од 7.00 до
18.00 часова. Наредбом је ограничен рад
до 22.00 часа драгсторима и субјектима
који обављају дјелатност производње
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача.

Од 23. марта Народбом градског
Штаба за ванредне ситуације на подручју
Градишке забрањује се рад свим угости -
тељским објектима и субјектима услуж -
них дјелатности гдје постоји директан
контакт радника и клијената, као што су
фризерски, салони љепоте и салони који
врше услуге масажа, те забрањују сви
приватни скупови на којима се окупља
већи број грађана. Ограничен је рад
трговачким центрима и осталим трго -
винским и занатским дјелатностима од
7.00 до 18.00 часова, а недјељом до 14.00,
те драгсторима и субјектима који се баве
производњом и продајом хљеба, пецива,
свјеже тјестенине и колача од 7.00 до 22.00
часа. У наредби се наводи да су сви
субјекти дужни да ограниче број лица која
могу да буду у објектима, да обезбиједе

минимално задржавање у објектима и
размак од минимално једног метра између
купаца или корисника услуга.

Командант Штаба, градоначелник
Аџић,  навео је тада да су градски здрав -
стве ни инспектори задужени да, у са -
радњи са Домом здравља, контролишу да
ли лица која морају бити у кућној
изолацији поштују наредбе, те да ће, због
већег обима посла, тражити од Инспекто -
рата Српске да одобри да се и инспектори
из других области укључе у овај процес
контрола. 

Први случај заразе вирусом

корона у Градишци 20. марта 

Први случај заразе вирусом корона у
Градишци регистрован је 20. марта. Штаб
за ванредне ситуације града Градишка
донио је 26. марта одлуку да се обустави
аутобуски саобраћај на подручју града,
затворе два од три објекта вртића Јавне
предшколске установе "Лепа Радић" те
појачају мјере дезинфекције јавних
установа и јавних површина на подручју
града.

На сједници 30. марта, Штаб за
ванредне ситуације града Градишка
продужио је до 13. априла важење свих
мјера које је до сада донио с циљем
спречавања ширења вируса корона, те
одлучио да се за евентуално збрињавање
заражених пацијената Дому здравља и
Болници Градишка уступе фискултурна
сала Подручне школе "Младен Стојано -
вић" и друштвени дом у Врбашкој.

Прве одлуке о ублажавању мјера
забране рада донесене су на сједници
Штаба 27. априла, када је угоститељским
објектима и ресторанима који припремају

храну дозвољен рад путем шалтерске
продаје или доставе, уз поштовање мјера
заштите за раднике, те омогућен рад
одређним специјализованим трговинама и
занатским радњама, којима је до сада рад
био забрањен.

Ублажене мјере забране за
поједине пословне субјекте

На деветој сједници градског Штаба за
ванредне ситуације града Градишка
одржаној 11.маја донесене су одлуке о
ублажавању појединих мјера. Према тим
одлукама до 25. маја остала је на снази
забрана јавних окупљања на базенима,
велнес и спа центрима, посебно у склопу
угоситељских објеката за смјештај,
забрана такмичења спортских организа -
ција те забрана рада свадбених салона и
свих скупова приватног карактера.

Новом одлуком и наредбом Штаба
дозвољава се рад у временском периоду
до 21 час трговинама на велико и мало,
субјектима који обављају дјелатност
производње хљеба, пецива, свјеже тјесте -
нине и колача, угоститељским објектима
за исхрану и пиће, субјектима који врше
доставу хране, приватним стоматолошким
амбулантама, услужним и занатским
дјелатностима, фризерским салонима и
другим субјектима за уљепшање и његу
тијела, пољопривредним апотекама и
апотекама, бензинским пумпама и плин -
ским станицама. Дозвољен је рад тржни ца
и зелених пијаца од 7 до 15 часова, те
сточних пијаца од 6 до 13 часова.

Донације грађана и
привредника

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
изјавио је да је веома задовољан одзивом

ГРАДИШКА ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
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привредних субјектима и грађана који су
на позив Градске управе донирали новац
као и медицинску и заштитну опрему и
средства за борбу против вируса корона и
захвалио се свим донаторима.

На званичној интернет страници Град -
ске управе Градишка наведено је да је на
рачуне посебних намјена за прикупљање
донација, који су отворени у сврху прику -
пљања средстава за набавку мед ицин ске и
заштитне опреме, те дезин фекционих
срадстава за сузбијање ши ре ња вируса
корона, до сада уплаћено ви ше од 60.000
КМ.

Највећи новчани износ од 17.770 КМ
до сада су уплатили Дамир Фазлић и
Далила Сухоњић из Tоронта, кћерка
покојног градишког доктора Ремзе
Сухоњића.

По 5.000 КМ уплатиле су Фирме
"АгроФруктус", "Еко трејд", Осигурање
"Аура", “Рапић” и “ДWЕЛT” Бањалука,
3.000 КМ Кинолошко удружење "Мој
пас", по 2.000 КМ Фирме "Минеа",
О.К.М.T. и Шпедиција "Глобус", по 1.000
КМ нотар Стево Баштинац, фирма "Енинг
НН", “Коминг-про”, “Рефлекс”, “Апотека”
Градишка и Удружење пензионера
Градишка, а по 500 КМ уплатиле су фирма
"Каса инжињеринг", “Кошница”, “ОTTО”,
“Метал лес”  те Актив жена СНСД.

Од донираног новца за сада је за
набавку респиратора и опреме за Болницу
Градишка и заштитних маски Градска
управа утрошила преко 40.000 КМ. Осим
новца, за борбу против вруса корона
Градској управи Градишка донирана је и
заштитна и друга опрема.

ПМП "Јелшинград" Градишка дони -

рао је 5.000 хируршких маски, „Прима“
Градишка 3.000 платнених, хируршких
маски, доктор Синиша Вучковац 4.000,
група трговаца из Кине који живе у
Градишци 1.700, 1.000 Саво Радивојац, а
Удружење "Жена и породица" донирало је
620 заштитних маски. Пољопривредна
апотека "Био-макс" донирала је моторну
прскалицу са додатном високопритисном
пумпом.

Бројни други донатори донирали су
Дому здравља и Болници Градишка
заштитне маске, рукавице, одијела и дези -
н фекциона средства. Спискови дона тора
са износом донираног новца или врстом
донираних средстава, те списак на којем
је наведено за шта је новац утрошен
истакнути су на званичној интернет
страници Градске управе града Градишка. 

Скупштина града усвојила
програме додјеле субвенција

У Градишци је на ванредној сједници
Скупштине града 15. априла усвојен
Програм додјеле субвенција пословним
субјектима погођеним кризом изазваном
вирусом корона. Усвојене су и одлуке о
ослобађању плаћања закупнина послов -
них простора у власништву града и

умањењу економске цијене услуга Јавне
установе за предшколско васпитање и
образовање дјеце "Лепа Радић".

Градоначелник Аџић је изјавио да ће
сви пословни субјекти за период док им
траје забрана рада бити потпуно
ослобођени плаћања комуналних такса за
истицање пословног имена и постављање
реклама и накнада за заузимање јавних
површина, а да ће 50 одсто износа плаћати
они којима је рад отежан у овом периоду.
Он је додао да ће за март, април и мај
закупци пословних просторија које су
власништву града бити ослобођени
плаћања пуног износа закупа ако им је
забрањен рад, а 50 одсто ако им је рад
отежан. Услуга боравка дјеце у вртићима
за март бити умањена за 50 одсто, а да се
неће плаћати за април и мај, с обзиром на
то да у овом периоду вртић вјероватно
неће радити.

Ванредна сједница Скупштине града,
због поштовања препорука социјалне
дистанце, одржана је у великој сали
Културног центра Градишка. 

Од 23. марта успостављен
карантин у бившем царинском

терминалу у Градишци

Карантин у Врбашкој

Градски карантин у подручној
школи у Врбашкој и Дому у Врбашкој
успостављен је 3. априла и у њега су се
смјештала лица која су долазила из
земаља захваћених вирусом корона са
пребивалиштем на подручју Гради шке.
Свим лицима која бораве у ка ран ти ну у
Врбашкој, осим смјештаја, обезбијеђена
је здравствена заштита и храна, а
објекат су обезбјеђивали припадници
Полицијске управе Гради шка. 

Црвени крст Градишка је Градском
Штабу за ванредне ситуације уступио
највећи дио опреме, кревета, душека,
ћебади и постељине. Намјештај су
постављали волонтери Црвеног крста
Градишка.
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Градоначелник Градишке Зоран Аџић
и представници Оружаних снага БиХ и
Републичке управе цивилне заштите
обишли су 19. марта локацију бившег
царинског терминала, који је градски
Штаб за ванредне ситуације предложио
као локацију за постављање шаторског
карантина за лица која улазе у земљу на
граничном прелазу Градишка. Припадни -
ци Оружаних снага БиХ су исти дан
апоставили шаторски карантин.

Доласку првих особа у карантин 23.
марта присуствовао је министар здравља и
социјалне заштите Републике Српске Ален
Шеранић. Јасно су издата упутства припа -
дницима МУП-а, здравственим радницима
из Дома здравља Градишка на који начин
збрињавати људе, а припадници Цивилне
заштите имају своја задужења да обезбије -
де логистику у шаторском насељу и пр -
осто ру старог царинског терминала.
Ст во ре ни су сви услови за смјештај у ша -

то рима, кревети у њима размакнути су на
довољну удаљеност и дата упутства како
ће се по кластерима смјештати људи у
шаторе. У шаторима је обезбијеђена струја
и гријање.

Министар здравља и социјалне
заштите Републике Српске Ален Шеранић
посјетио је сљедећег дана локацију старог

Царинског терминала у Градишци и дао
инструкције на који начин организовати
положаје кревета у шатору. Шеранић је
навео да је у разговору са градо -
начелником Градишке Зораном Аџићем
договорено да ће се овај простор користи -
ти и за карантин оних лица која не буду
поштовала мјере изолације у Градишци.

Инструкције Института за јавно здравство Дом здравља добио
је 12. марта, а 13. марта  формиран је кризни штаб у чији састав је
осим стручног особља Дома здравља укључен директор Болнице
Градишка и начелник пријемног тракта. Од тада Дом здравља ради

по принципу двадесетчетворочасовног радног времена и постоји
координација са градским кризним штабом, Министарством
здравља и Институтом за јавно здравство по чијим препорукама је
организован комплетан рад. Јавна здравствена установа Дом
здравља Градишка увела је два телефонска броја на која су
пацијенти могли добити све информације везано за инфекцију
новим вирусом корона. Кризни штаб Дома здравља Градишка
организовао  је приправност епидемиолога током 24 часа и
обезбиједио посебан изолован простор за прегледе лица за које се
сумња да су заражена вирусом корона. У надлежности Дома
здравља био је и републички  и локални карантин када је у питању
организовање медицинског надзора.

12. априла 2020. године Дом здравља посјетио је љекарски тим
из Русије на челу са представницима Министарства здравља и
социјалне заштите. Два дана касније, руски стручњаци су 70 %
алкохолом дезинфиковали простор Хигијенско епидемиолошке
службе, Службе хитне помоћи, респираторне и изолационе
амбуланте и двориште које је дезинфиковано хлором.

У периоду од 53 дана рад Дома здравља организован је на
хитне интервенције и  све је подређено лијечењу пацијената са
кроонавирусом. У  том периоду прошло је више од 10 000
пацијената  који су требали неку другу терапију или интервенцију,
а осим хроничних терапија било је и 6 220 прегледа осталих
пацијената. 

Први случај заразе вирусом корона у Градишци регистрован
је 20. марта. Од појаве првог случаја, па до 2.априла регистровано
је 11 лица позитивних на вирус корона. Нови случајеви заразе на
подручју града Градишка регистровани су поново 22. априла. Од
тад до 11. маја регистровано је још 29 лица позитивних на Ковид
19, а 4 лица су преминула од посљедица заразе.

ННооввии  ссииссттеемм  ррааддаа  ЈЈЗЗУУ
„„ДДоомм  ззддррааввљљаа““  ГГррааддиишшккаа

Галенфарм остварио рекордну 
производњу средстава за дезинфекцију

Јавна здравствена установа ''Апотека Градишка'' је у протеклом периоду уложила
значајне напоре на испуњавању своје основне мисије, снабдијевања становништва
лијековима и медицинским средствима. Водећи рачуна о свим мјерама које су
прописале надлежне институције у вези поштовања мјера заштите од Корона вируса
како запослених, тако и корисника услуга, организован је рад у свим објектима
апотеке у Градишци, Лакташима и Бањалуци. Апотеке су биле снабдијевене
потребним лијековима, санитетским материјалом, заштитином опремом и
средствима за дезинфекцију.

''Галенфарм'' д.о.о. Градишка је произвео рекордне количине средстава за
дезинфекцију  којима су приоритено снабдијевани Институт за заштиту здравља
Републике Српске,  као и све јавне здравствене установе у Републици Српској, али
и продајни објекти ЈЗУ "Апотека Градишка".

Службеници Инспектората Српске на граничним прелазима

На граничном прелазу Градишка 16. марта почео је рад инспектора Инспектората
Републике Српске и контрола свих путника који улазе у БиХ. У складу са Наредбом
министра здравља и социјалне заштите Републике Српске почео је цјелодневни
надзор инспектора Инспектората Републике Српске  на свим граничним прелазима
у циљу контроле путника који улазе у Републику Српску, а све како би
правовременим дјеловањем сузбили појаву корона вируса. На граничном прелазу
Градишка је е постављен контејнер за рад републичких инспектора који обављају
надзор путника који улазе у БиХ и издају им рјешења о кућној излоацији.
Републички инспектори су спроводили надзор уласка путника из иностанства у БиХ
на 19 граничних прелаза.
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Волонтери Градске организације
Црвеног крста Градишка подијелили су 150
прехрамбених и хигијенских пакета
грађанима који су у стању социјалне
потребе. Секретар организације Борко Девић
истакао је да су волонтери подијелили око 1
500 памучних маски лицима са навршених
65 и више година. Болници Градишка
донирано је 500 нових ћебади, а од почетка

проглашења пандемије корона вируса из
властитих средстава и уз помоћ Градске
управе и донатора подијелили су више од 1
000 прехрамбено-хигијенских пакета.

Градоначелник града Градишка Зоран
Аџић током посјете Градској организацији
Црвеног крста Градишка рекао је да је
Градска управа Градишка у сарадњи са
Центром за социјални рад, Удружењем

пензионера и савјетима мјесних заједница
оцијенила стање на простору града и
донијела одлуку да се за лица старија од 65
година који немају ближих сродника, а
налазе се у стању социјалне потребе, из
буџета Града издвоје средства за набавку 302
прехрамбено-хигијенска пакета. 

60 волонтера у 18 мјесних заједница
укључило се у активности током ванредног
стања и било на услузи грађанима старијим
од 65 година којима је потребна помоћ. Међу
волонтерима Црвеног крста Градишка био је
и потпредсједник Народне Скупштине
Републике Српске Денис Шулић који је
рекао да су се млади људи из Градишке од
првог дана ставили на располагање
Цивилној заштити, Црвеном крсту Градишка
и Штабу за ванредне ситуације града
Градишка и подсјетио да су млади волонтери
возачима теретних возила који чекају на
граничном прелазу Градишка дијелили воду
и прехрамбене производе. 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА НА УСЛУЗИ СТАРИЈИМ И БОЛЕСНИМ ГРАЂАНИМА

Грађани Градишке који због старости или здравственог стања нису у могућности да сами набаве основне животне намирнице
и лијекове могли су да се обрате Одсјеку Цивилне заштите града Градишка на бројеве телефона 121 или 051/814-753. Волонтери су
били на располагању грађанима којима је то потребно и достављали основне животне намирнице и храну на кућну адресу. 

Припадници  Цивилне заштите били су укључени у послове дезинфекције јавних површина и установа је спроводила
Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Градишка. Цивилна заштита града Градишка пружила је и логистичку подршку
Оружаним снагама БиХ које су у Градишци поставиле шаторе за лица која прелазе границу.

Извршена реорганизација рада ЈЗУ Болница Градишка
Јавна здравствена установа Болница

Градишка, за вријеме ванредене ситуације
због појаве вируса корона, одгодила је све
елективне оперативне програме и
дијагностичке процедуре, односно раде се
само хитни захвати и прегледи, гдје се
утврди да је то неопходно. Пацијенти који
су сматрали да им је потребан амбулантни
специјалистички преглед јављали су се свом
породичном љекару или у Службу хитне
медицинске помоћи Дома здравља
Градишка. Отворени су бројеви телефона за
одређене специјалистичке гране, гдје су
пацијенти могли добити сва потребна
упутства.

Болница Градишка оспособила је
посебан одјел за евентуални пород
заражених трудница и оних у изолацији, те
34 кревета на одјелу за плућне болести,
намијењен за болничко лијечење лица која
су у кућној изолацији или су заражени
вирусом корона. Градишка болница
створила је и техничке услове да се 12
респиратора прикључи на инсталације.

Градишка Болница од почетка појаве
епидемије корона вируса до 4.маја
прегледала је 4 582 пацијента док је број
лежећих пацијената у поменутом периоду
био 686, а број операција 176 од чега 27
царских резова, рекао је директор Болнице
Рајко Додик. Број сумњивих пацијента
непознатих фебрилних стања у поменутом
периоду био је 46, и ти пацијенти су лежали

на посебном одјелу изолације. 
„Број заражених пацијента до 4. маја

који су лежали на ковид одјељењу је 12“,
рекао је Додик и нагласио да је од тог броја
5 здравствених радника, 4 медицинске
сестре из изолације и једна главна сестра са
интерног одјела. Додик је нагласио да су
имали довољно заштитне опреме и да се
свакодневно врши дезинфекција просторија.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА
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Мали грађани Градишке – дје -
ца рођена и уписана у Матичну
књигу рођених града Градишка у
периоду од 01. јануара до 30. ап -
ри ла 2020. године

Башкало Вук, син Бранка и Душице;
Јојиновић Александар, син Жељка и
Аните; Царевић Никша, син Душка и
Невене; Ратковић Милош, син Миленка и
Вере; Мaрковић Виктор, син Марка и
Мирјам; Драгић Алекса, син Бојана и
Мирјане; Јокић Милош, син Слободана и
Маријане; Поповић Лука, син Филипа и
Невене; Ђакић Милица, кћи Милоша и
Душке; Добријевић Теодора, кћи
Мирослава и Александре; Митровић Бојан,
син Александра и Мирославе; Поњевић
Василије, син Станислава и Тање; Матавуљ
Ирина, кћи Златка и Миланке; Перишић
Николија, кћи Милоша и Данијеле; Симић
Теодора, кћи Дејана и Љиљане; Вукић
Филип, син Бојана и Снежане; Сеферовић
Мухамед, син Алме; Вранић Софија, кћи
Драгана и Анастасије; Сањицки
Магдалена, кћи Ивице и Сање; Мајданац
Јаков, син Младена и Тамаре; Билић
Милош, син Данимира и Марије; Ристић
Ана, кћи Бориса и Гостимирке; Ливопољац
Марија, кћи Срђана и Гордане; Вучић

Мила, кћи Синише и Весне; Вученовић
Милош, син Предрага и Марине; Гавранић
Елеонора, кћи Драгана и Гордане;
Марковић Урош, син Горана и Дајане;
Чехајић Бењамин, син Решада и Сњежане;
Пекић Василије, син Дражена и Данијеле;
Сладојевић Босиљка, кћи Зорана и
Исидоре; Станковић Данијел, син
Драгољуба и Марине; Продана Чарна, кћи
Марка и Оливере; Гвозден Давид, син
Дариа и Николине; Усорац Моника, кћи
Марка и Радмиле; Шиник Уна, кћи Вељка
и Драгане; Шијан Калина, кћи Драгана и
Драгане; Савић Виктор, син Бојана и
Невене; Цветковић Милан, син Младена и
Ирене; Кукрић Коста, син Рајка и Наташе;
Коптер Марија, кћи Славена и Дијане;
Јањанин Данијела, кћи Мирка и Дијане;
Качавенда Катарина, кћи Синише и
Данијеле; Перић Милош, син Младена и
Александре; Гојковић Никола, син
Младена и Дијане; Ждеро Анђела, кћи
Далибора и Кристине; Бјелајац  Давид, син
Горана и Браниславе; Ђукић Милош, син
Данијела и Дарие; Машић Сара, кћи
Сањина и Медине; Липовац Алекса, син
Александра и Наташе; Сеизовић Давид,
син Зорана и Радмиле; Топић Милош, син
Сретомира и Мирјане; Голић Душан, син
Дејана и Драгане; Буква Нађа, кћи Илије и
Сандре; Средојевић Нора, кћи Срђана и

Тамаре; Вујић Круна, кћи Срђана и Уне;
Вујановић Лазар, син Миленка и Мирзете;
Козмичук Лара и Лана, кћери Станислава
и Милане; Стојановић Матеј, син  Данијела
и Сузане; Лекић Стефан, син Ђорђа и
Бојане; Кнежевић Дуња, кћи Ненада и
Ање; Врховац Андрија, син Драгана и
Драгане; Видовић Стефан, син Дариа и
Драгане; Белензада Ирина, кћи Предрага и
Николине; Вучетић Борјан, син Дејана и
Данке; Лукић Никола, син Дејана и
Николине; Ећимовић Вукашин, син
Младена и Драгане; Зорић Бранко, син
Мирослава и Дајане; Милак Јана, кћи
Бојана и Љиљане; Суботић Николај, син
Бранка и Невене; Рапић Вукан, син Немање
и Милице; Бјеловук Елена, кћи Слободана
и Јоване; Лукић Зорана, кћи Зорана и
Слободанке; Ландика Тео, син Мирослава
и Маје; Томић Андреа, кћи Дејана и Иване;
Вујић Теодора, кћи Александра и Гордане;
Тривуновић Невен, син Александра и
Сање; Љољић Угљеша, син Стеве и
Гордане; Цвијић Данило, син Александра
и Драгане; Гојковић Јована, кћи Радослава
и Мирхане; Деспотовић Лука, син Дејана и
Сузане; Сладојевић Киара, кћи Саше и
Сање; Галић Ајна, кћи Аладина и Амре;
Мисимовић Ирина, кћи Миле и Лоле;
Мајданац Ђурађ, син Слободана и Весне;
Милановић Ема, кћи Саше и Вање; Кесић
Василије, син Драгана и Жељке;
Дамјановић Елена, кћи Слободана и Ање;
Котур Мила, кћи Драгана и Иване;
Шњегота Калина, кћи Дејана и Жељане;
Јањанин Урош, син Дамјана и Татјане;
Ромчевић Јаков, син  Гвоздена и Сање;
Боројевић Михаела, кћи Марка и Вање;
Боројевић Лука, син Марка и Вање; Јањић
Данило, син Бојана и Милице; Остојић
Тадеј, син Дејана и Снежане; Сувајчевић
Софија, кћи Славише и Вање; Мирјанић
Нађа, кћи Жељка и Радмиле; Илишевић
Искра, кћи Милована и Иване; Мирјанић
Валентина, кћи Жељка и Радмиле; Бајић
Лука, син Далибора и Мирјане; Обрадовић
Тамара, кћи Николе и Милице. 

ГРАДИШКА ДРУГИ ПУТ ДОНИРАЛА СРЕДСТВА
ЗА ДНЕВНИ ЦЕНТАР У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

Град Градишка донирао је 3 000 КМ за другу фазу изградње
Дневног центра "Подржи ме - 9. јануар" у Косовској Митровици за
144 дјеце и младих са потешкоћама у развоју на Косову и Метохији.

“Овај наш велики пројекат Градишка  је помогла и  2019. године
са истим износом  и укупно до сад донирала  6 000 КМ  за изградњу
овог значајног објекта за ову категорију дјеце и младих на Косову и
Метохији”, рекао је предсједник Одбора Милорад Арлов.

Он се захвалио градоначелнику Градишке Зорану Аџићу и  свима
који су до сад помогли овај велики пројекат од 714 м2 кога су прошле
јесени, захваљујући донацијама из Републике Српске, ставили под
кров и који носи у називу 9. јануар - рођендан Републике Српске.
Арлов је позвао све који могу да се укључе и помогну ову
хуманитарну акцију за довршетак градње  пројекта под називом
„Хуманост је велика врлина“  коју су покренули почетком ове године.

До краја маја активиран је хуманитарни број 1412 за завршетак изградње Дневног центра "Подржи ме - 9. јануар" у Косовској
Митровици.

Долетјеле роде
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Радио Градишка је и у вријеме
пандемије вируса корона остао досљедан
принципима професионалног информиса -
ња, те објективно и правовремено информи -
сао грађане о свим важним дешавањима на
подручју Градишке, Републике Српске и
шире.

Управа Јавног предузећа „Радио Гради -
шка“ је након првих препорука извршила
дезинфекцију радних просторија и обезбије -
дила довољне количине дезин фекционих
средстава, маски и рукавица за све запо -
слене, посебно за теренске новинаре који су,
обављајући свакодневне задатке, били
изложени ризику од заразе.

Редакција Радио Градишке је пратила и
информисала грађане путем радијског
програма, интернет и „Фејсбук“ станице о
свим мјерама и закључцима које је доносио
Штаб за ванредне ситуације града Гради -
шка, а у програму Радио Градишке уживо је
емитовано више од 80 конференција за
новинаре  Републичког штаба за ванредне

ситуације и конференција званичника
Републике Српске, а које су биле везане за
тренутно епидемиолошко стање у Српској
и мјере које су инстутуције предузимале у
циљу спријечавања ширења вируса и
ублажавања посљедица по привреду и
грађане. Дневно је на званичној интернет
страници Радио Градишке објевљивано и
више од 30 информација локалног и
републичког значаја које су била везана за
пендемију вируса корона, али и друге важне
теме нису изостављене, без обзира на
отежане услове рада.

Новинари Радио Градишке увијек су
били на мјесту догађаја, када су
објављивани први подаци о зараженим
лицима, прве мјере Градског штаба, када су

у карантин код старог царинског терминала
смјештана прва лица, преношене су важне
информације из градишких здравствених
установа, а све то поштујући препоруке о
кориштењу заштитне опреме, маски и
рукавица.

„Пандемија вируса корона само је један
период ванредног стања у којем је Радио
Градишка доказала оправданост свог 40
година дугог постојања, као јединог јавног
локалног медија у Градишци. И даље смо на
задатку. Са маскама и рукавицама или без
њих, увијек уз своје слушаоце и грађане,
радимо посао који најбоље знамо радити.
Професионално, објективно и право -
времено Вас информишемо“, порука је
руководства и запослених Радио Градишке.

РАДИО ГРАДИШКА РАДИО ГРАДИШКА 

УЗ СВОЈЕ СЛУШАОЦЕ УЗ СВОЈЕ СЛУШАОЦЕ 

И ГРАЂАНЕ И У И ГРАЂАНЕ И У 

ДОБА ПАНДЕМИЈЕДОБА ПАНДЕМИЈЕ
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