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60 МИЛИОНА МАРАКА ГРАНТОВСКИХ
И ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ
ГРАДИШКЕ
ОТВОРЕН ТРГ ЧУБРИЛОВИЋА
ИЗГРАДЊА МОСТА НА РИЈЕЦИ САВИ ТЕЧЕ
ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ

Писмо читаоцима
Поштовани суграђани,
нови број Градишких новина је пред Вама. Потрудили смо се да, на најбољи могући начин,
представимо све што је урађено у претходном
периоду на подручју нашег града. Истичемо да
је то био тежак задатак с обзиром да је Градишка, као и у претходном периоду, у септембру
и октобру била једно огромно градилиште на
којем су се градили бољи услови живота за све
суграђане, како у градском тако и у руралном
подручју.
Новине смо започели интервјуом са првим
човјеком Градишке, градоначелником Зораном
Аџићем, који се осврнуо на претходни период и
све што је урађено везано за привреду, образовање, социјалну и здравствену заштиту, путну
инфраструктуру, стварање бољег пословног ок-

ружења за домаће и стране инвеститоре. Асфалтирање улица и сеоских путева, изградња
вртића у Брестовчини, постављање уличне расвјете, отварање Трга Чубриловић, Чесма Диани
Будисављевић и као круна завршетак изградње
Арене Градишка сигуран је знак да је Градишка
на путу развоја и успјеха.
Као и у претходним бројевима, доносимо Вам
вијести из привреде, културе и спорта, а на
самом крају овог броја су имена наших најмањих, али и највриједнијих суграђана који су се
родили у претходном периоду и који ће наслиједити оно што им остављамо – а то је наш лијепи и уређени град.
Уз жељу да останете здрави, поздравља Вас
Редакција Градишких новина
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Градоначелник Градишке

Зоран Аџић

ОСТВАРИЛИ СМО ВИСОКЕ ЦИЉЕВЕ
КОЈЕ СМО ПОСТАВИЛИ

Добијени статус града 5. априла 2019. године,
усвојена нова Стратегија развоја Градишке за период
2019 – 2027 која је динамички усклађена са
стратегијом Европске уније, Сертификат „BFC
SEE“ који град дефинише као мјесто са повољним
окружењем, успостављање „one stop shop“
једношалтерског пословања, ефикасније пружање
услуга Градске управе према грађанима, доношење
нових просторно-планских докумената дали су
заначајан замах развоју града и омогућили бржу
реализацију капиталних пројеката у протекле
четири године, наводи градоначелник Градишке Зоран
Аџић у интервјуу за „Градишке новине“.

Градишке новине: Шта је то што би издвојили као најзначајније што је урађено у циљу убрзаног развоја град?
Градоначелник: Грађани Градишке могу да виде све што
је урађено на изградњи инфраструктуре, а неки капитални
пројекти су тек започети. У свему што смо радили руководили
смо се европским стандардима, али исто тако из дана у дан
прилагођавали се жељама и потребама наших суграђана.
Буџетска средства усмјеравали смо у нашу развојну и социјалну
компоненту, али с обзиром на наше амбициозне планове
посезали смо и за средствима европских фондова. Квалитетом
пројеката, те реалним и одговорним односом према питањима
градског развоја повукли смо око 60 милиона КМ донаторских
и грантовских средстава. Посебно сам поносан на грант Владе
Њемачке, реализован посредством KfW банке и швајцарског

Секретаријата за економске послове „SECO“ у висини од 14,5
милиона евра, за изградњу и реконструкцију градишке канализационе мреже. Такође, у име грађана Градишке и у своје
лично име желим да захвалим владама Републике Српске и
Србије које су препознале наше потребе и дале нам подстрек да
обезбиједимо интензивнији развој Градишке и у најзначајније
капиталне пројекте уложимо преко 50 милиона КМ. У циљу
јачања привреде и повећања запослености уложено је око 8,5
милиона КМ у инфраструктурно опремање Агроиндустријске
зоне Нова Топола. Пробијене су нове улице и асфалтиране
постојеће, изграђена секундарна и оборинска канализација, пречистач отпадних вода са могућношћу проширења капацитета
на насеља Нове Тополе, те изграђена водоводна мрежа.
Оправданост ове инвестиције огледа се у чињеници да су у
протекле четири године домаћи и страни привредни субјекти у
Зону инвестирали преко 95 милиона марака, те да у истој
тренутно ради 800 радника. Доказ да су улагања била оправдана
је и чињеница да је на крају 2019. године у Градишци било
запослено 2.200 радника више него 2016. године.
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Градишке новине: Неколико пута сте истицали унапрјеђење пословног окружења, шта то конкретно подразумијева?
Градоначелник: Пословно окружење унапријеђено је кроз
убрзане административне процедуре, смањене комуналне и
административне таксе за 40 одсто. Исплаћени су директни
финансијски подстицаји привреди и пољопривреди у висини од
1.500.000 КМ, организован први сајам образовања и запошљавања и друго. Основана је и Развојна агенција града Градишка која је кроз пројекте повукла око 6 милиона КМ и која је
на услузи градишким привредницима. Усвојена су и одређена
просторно-планска документа за формирање слободне економске зоне и пословне зоне „Лиман“, која би требала бити и од
републичког значаја због изузетне стратешко-прометне позиције.
Градишке новине: Да ли сте задовољни урађеним на пољу
изградње комуналне инфраструктуре, прије свега оним што је
урађено на пољу развоја система водоснабдијевања?
Градоначелник: Морам да
похвалим рад наших
комуналних предузећа, посебно градског Водовода. Захваљујући његовом агилном менаџменту и имплементираним пројектима у висини од преко 6.700.000 КМ Градишка је добила
један од најсавременијих система водоснабдијевања у региону,
уз проширење водоводне мреже за додатних 50 километара у
11 мјесних заједница, те смањење цијена прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Јачани су капацитети пружања
услуга и градске чистоће кроз инвестициона улагања у висини
око 1.400.000 КМ.
Градишке новине: Шта је све урађено по питању
саобраћајне инфраструктуре?
Градоначелник: У складу са нашим могућностима и
приоритетима грађана посебна пажња посвећена је уна-
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прјеђењу квалитета живота на цјелокупном градском подручју.
Изграђено је око 80 километара асфалтних путева у више од 30
мјесних заједница за шта је издвојено преко 5.700.000 КМ. За
изградњу неколико градских улица, од којих је Улица Петра
Пеције у пуном профилу, издвојено је преко 870.000 КМ, док је
за тротоаре у Новој Тополи и Горњим Подградцима у укупној
дужини од 4 километра издвојено око 800.000 КМ, проширен
је и обим јавне расвјете. Урађена је и пројектна документација
за изградњу 8 кружних токова, улица и пјешачко-бициклистичких стаза на градском подручју. Великим ангажманом
руководства града, уз подршку Владе Републике Српске,
настављена је реализација изградње градске обилазнице.
Градишке новине: Град полако добија нови и љепши изгед,
у смислу нових и реконструисаних објеката, тргова и паркова
који га красе, а и руралне средине добиле су нове друштвене
објекте. Шта би у том сегменту издвојили као успјех актуелне
градске власти?
Градоначелник: Tрг Чубриловића смо већ изградили и
вратили грађанима. Градишка је некада имала пет тргова и
градске власти желе да их поново изграде. Дио централног
градског трга је у изградњи. Још нисмо успјели, али се надам да
ћемо са Високим судским и тужилачким савјетом БиХ
договорити да буде измјештена зграда суда у Градишци чиме
ћемо бити у могућности да комплетирамо простор трга за који
смо урадили пројектну документацију. Отворена је и споменчесма посвећена аустријској хуманитарки Диани Будисављевић.
У току су преговори и за обезбјеђење средстава за реконструкцију Градске вијећнице, гдје би био смјештен Завичајни музеј,
а да тренутни простор музеја у бившем хотелу "Кајзер" треба да
буде поново враћен првобитној намјени. Завршен је пројекат
реконструкције зграде Соколског дома гдје ће бити смјештена
Народна библиотека и спомен-собе посвећене погинулим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата, жртвама Првог и
Другог свјетског рата те спомен-соба "Грађанска Градишка".
Клубови борилачких спортова који су имали простор за
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грамска понуда у Културном центру пратила је потребе грађана.
Градишке новине: Које су то најзначајније активности које
је Градска управа реализовала у циљу побољшања сигурности
грађана, јачања здравствене и социјалне заштите и побољшању
положаја борачке популације?

тренинге у Соколском дому, као и други спортски клубови,
имаће много боље услове у новоизграђеној "Арени Градишка".
Објекат „Арена Градишка“ од 5.700 квадратних метара, као
спортско-рекретаривни и половно-угоститељски комплекс, у
свом саставу има велику дворану са 1.620 сједећих мјеста, малу
дворану са 300 мјеста и дворану за борилачке спортове. Арена
је изграђена за нашу дјецу, омладину, спортисте, а по својим
карактеристикама представља један од најпрестижнијих
објеката оваквог типа у региону. Створили смо услове да
организујемо велика спортска такмичења и да се радујемо
сјајнијим медаљама и још већим успјесима наших кошаркаша,
одбојаша, рукометаша, чланова клубова разних борилачких и
других дворанских спортова.
Рађено је доста и на изградњи и уређењу паркова.
Донаторским средствима друштвено одговорних компанија
изграђено је 20 дјечијих игралишта, а и фудбалери ће имати
боље услове за тренинге и утакмице на помоћном трену
Градског стадиона гдје је постављена подлога са вјештачком
травом. У намјери да се становницима приградског и сеоског
подручја обезбиједи простор за разна друштвена, културна те
дијелом и спортска дешавања изграђено је, односно
реконструисано и санирано, четрнаест домова културе укупне
вриједности од преко 2.300.000 КМ, а с обзиром на обим
изведених радова посебно бих издвојио Дом културе у Новој
Тополи за за чију изградњу је Влада Србије издвојила око
500.000, а град Градишка 900.000 КМ, те друштвени дом у
Врбашкој и мултифункционални објекат у Крушкику. Водили
смо рачуна и о нашим вјерским објектима гдје бих посебно
издвојио обнову Храма Покрова Пресвете Богородице, али и
стварање предуслова за изградњу манастира Карановац.
Градишке новине: Бољи услови у вртићима и школама,
боље образовање и развој културе и туризма такође су били
циљеви којима сте тежили. Да ли сте у томе успјели?
Градоначелник: С обиром да је образовање основна полуга
нашег друштвеног развоја увезали смо образовни систем са
потребама градишких привредника, реконструисали школске
објекте, опремали кабинете за дефицитарна занимања, реконструисали спортске сале, подржали најбоље студенте,
ученике и просвјетне раднике, проширили вртићке капацитете.
На радост наших најмлађих суграђана приведени су крају
радови на изградњи модерног и функционалног вртића у
Брестовчини, за који је издвојено око 2.400.000 КМ, укључујући
донацију Републике Србије. Да би на најбољи могући начин
представили наше туристичке потенцијале основана је Туристичка организација иза које већ стоји неколико значајних
пројеката, као и Градско позориште које ће оплеменити културни живот Градишке. Завичајни музеј Градишка направио је
велике помаке у свом раду, релизовао бројне пројекте с циљем
промоције нашег културно-историјског наслијеђа, а и про-

Градоначелник: С циљем заштите материјалних добара и
људских живота од пожара унапријеђени су услови рада
градишке професионалне ватрогасне јединице, а подржан је и
здравствени систем набавком новог санитетског возила и
суфинансирањем изградње амбуланте у Дубравама.
Његовали смо сјећање на наше погинуле борце свих
протеклих ратова. Завршили Централно-спомен обиљежје,
изградили спомен-бисте Мили Ристићу и проти Душану
Суботићу, израдили монографију погинулим борцима Отаџбинског рата, обновили спомен-обиљежја у 18 мјесних
заједница укључујући и спомен-комплекс у Бок Јанковцу. У
оквиру својих надлежности и финансијских могућности радили
смо на унапређењу положаја борачких категорија те средства
за ове намјене увећали за 18 одсто. Рјешавана су и стамбена
питања борачке популације. Нисмо дозволили да привредни и
инфраструктурни развој буде на уштрб социјалних потреба
наших суграђана. Издвајања за ове потребе повећане су за 46
одсто. Дио ових издвајања обезбијеђен је кроз смањење плата
функционера и одборника, те грантова за политичке
организације и накнаде чланова одбора јавних установа и
служби. Уведене су субвенције за кориснике јавних водних
услуга те за пензионере увећана издвајања за преко 100 одсто.
Враћена је ставка за финансирање партиципације за здравствену заштиту пензионера до 65 година старости.
Градишке новине: За крај интервјуа за „Градишке новине“,
коју поруку шаљете грађанима Градишке?
Градоначелник: У разговору сам само навео реализоване
капиталне пројекте и све што је показало наш однос према
одређеним друштвеним питањима. Прије четири године
постављени су високи циљеви и амбициозни планови, а
показали смо да су они, уз огроман труд и залагање, итекако
оствариви. Ти циљеви су нам били водиља на путу стварања
љепше и боље Градишке. Наш град је надалеко познат као
мјесто међунационалне и вјерске толеранције, град у који су
добродошли сви који желе да развијају, граде, улажу у привреду.
Добродошли су сви који кроз Градишку пролазе или у њу долазе
као туристи, желимо да из нашег града носе само лијепе
успомене. Ни у наредном периоду нећемо одустати од високо
постављених циљева, све док Градишка не прерасте у мали
средњоевропски град- изграђен по мјери њених грађана и
привредника.
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Предсједник Скупштине града Градишка Миленко Павловић оцијенио је да је рад локалног парламента у протекле
четири године био успјешан, да је локални парламент радио
у складу са демократским принципима и донио пар одлука,
које ће бити уписане у историју града.
Градишке новине: Можете ли направити кратку ретроспективу рада градског парламента у протекле четири године?
Миленко Павловић: Након периода незасједања Скупштине
током 2015. и 2016. године, можемо рећи да су успјеси новог
сазива редовна засједања, доношење одлука и учешће грађана у
раду Скупштине. Парламент је у протеклом мандату функционисао, доносио је одлуке и грађани су кроз МЕГ пројекат на
разне начине учествовали у раду Скупштине града.
У оквиру МЕГ пројекта и Програма рада Скупштине сви
одборници, из опозиције и позиције, обилазили су све мјесне
заједнице са циљем и задатком да саслушају грађане и њихове
проблеме изнесу на сједници Скупштине. То је било нешто ново
у раду локалног парламента, али је заустављено због пандемије
вируса корона. Надам се да ће се са тим наставити у наредном
периоду, јер је јако добро када одборници могу лично разговарати
са грађанима.
Скупштина града је у свакој години у току мандата испоштовала свој план рада. Радили смо у складу са демократским
принципима, одборници позиције и опозиције су износили своја
мишљења. Успјехом парламента сматрам и доношење одлука које
ће остати историјске одлуке Градишке. То су Одлука о статусу
града као и нови Статут и Пословник скупштине усклађен са
статусом града.
Градишке новине: Да ли је било измјена Пословника о раду
парламента?
Миленко Павловић: Скупштина је два пута усклађивала
своја акта, први пут када је донесен нови Закон о локалној
самоуправи и други пут када је Градишка добила статус града.
Статут и Пословник су акти који се мијењају у складу са законом,
али Пословник се мијења и у складу са потребама у раду Скупштине.
Обраћање народних посланика у трајању од 14 минута је
предвиђено да посланици пренесу информације са којима су они
боље упознати, а које су везане за виши ниво власти, тачније за
републички, с обзиром да немамо посланика из Градишке у Парламентарној скупштини БиХ. Важно је да нам они изнесу шта
је у процедурама на вишим нивоима функционисања власти како
бисмо се и ми знали прилагођавати и усмјеравати своје активности.
У Пословнику је промијењена и категорија „криви навод“.
Многи одборници не прочитају Пословник па погрешно користе
„криви навод“ за реплику. И данас има злоупотребе „реплике“,
али мање.
Градишке новине: Колико је обиман био посао усклађивања
аката приликом измјене статуса Градишке из општине у град?
Миленко Павловић: То је био обиман посао. На десетине
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ПАВЛОВИЋ:
ЛОКАЛНИ
ПАРЛАМЕНТ
РАДИО У СКЛАДУ
СА ДЕМОКРАТСКИМ
ПРИНЦИПИМА
аката је било потребно ускладити. У неким случајевима
усклађивање је захтијевало само замјену ријечи општина у град,
али и то је било неопходно изнијети на сједници парламента и о
томе донијети одлуку. Након добијања статуса града договорено
је да парцијално доносимо одлуке тако да на свакој сједници буде
изнесено око десет аката. Тај посао је завршен.
Градишке новине: Какав је био рад Скупштине града у
вријеме пандемије?
Миленко Павловић: Као и цијели свијет и ми смо били
принуђени да се прилагођавамо ситуацији у „ходу“. Прво смо
сазвали једну ванредну сједницу на којој су донешене одлуке за
растерећење привреде и самих грађана. Како бисмо испоштовали
препоруке Института за Јавно здравство Републике Српске и
Штаба за ванредне ситуације, сједницу смо одржали у великој
сали Културног центра Градишка. С обзиром да су одређене епидемиолошке мјере и даље на снази сједнице се и даље одржавају
у Културном центру.
Након једне ванредне сједнице одржали смо неколико
редовних сједница на којима смо покушали да испоштујемо план
рада Скупштине. Можемо рећи да смо успјели и да смо усвојили
битна акта везана за Буџет.
Ток свих дешавања је промијенило и помјерање датума одржавања локалних избора који ће ове године бити одржани 15.
новембра. У пракси, сједнице Скупштине се не одржавају мјесец
дана пред изборе. Након избора сазива се конститутивна сједница
и иде се у формирање новог сазива.
Градишке новине: Како бисте прокоментарисали рад одборника?
Рекао бих да је рад одборника био коректан. Било је случајева да су одборници мијењали клуб одборника што је право
сваког одборника да одлучује о свом статусу. Имали смо један
смртни случај, преминуо је одборник националне мањине и њега
је замјенио други одборник националне мањине.
Оно што је мени као предсједнику скупштине засметало је то
што поједини одборници, посебно у годинама када се одржавају
локални или општи избори, на сједницама говоре уопштено са
јединим циљем да критикују власт. Није проблем критиковање
власти, али су важни аргументи. Свако има право да изнесе своје
мишљење, али је пожељнија дискусија са аргументима.
Сматрам да су сједнице биле коректне. Строго сам се придржавао Пословника и свако је, према Пословнику, имао седам
минута да говори, а ако говори у има клуба онда је имао још додатних седам минута. Реплика је саставни дио демократског
принципа и свима је дозвољена, али није у реду тражити реплику
зато што је неко поменуо ваше име како би ви причали о нечемо
што није на дневном реду.
На крају могу рећи да сам задовољан радом парламента и
одајем признање свим одборницима на коректном и успјешном
раду. Надам се да ће и будући сазив, ко год буде у њему,
функционисати у интересу грађана и да ће му циљ бити
демократски принципи и међусобно уважавање свих одборника.
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Позитивне пословне поруке
привукле стране инвеституре
Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић изјавила је
да предузеће "Ела текстил Калцедонија", која се налази у оквиру
Агроиндустријске зоне Нова Топола, најбољи примјер сарадње
локалног и републичког нивоа власти и страних инвеститора.
"Када дође један страни инвеститор он може да служи као
најбоља порука осталима. Када је Влада Српске подржавала
успостављање ове индустријске зоне, знали смо да ће она бити
значајна за развој Градишке и додатно запошљавање. Тај циљ је
постигнут", рекла је Цвијановићева током посјете Новој Тополи
код Градишке.
Она је изразила задовољство што Република Српска и Градишка
имају страног инвеститора који има добро искуство са Српском и
Српска са њим. Према њеним ријечима, Градишка је стигла међу
оне локалне заједнице које су слањем позитивних пословних порука
успјеле да привуку и привлаче све већи број страних инвеститора.
Власник предузећа Франческо Руфоли нагласио је да су
пронашли добре услове за инвестирање и захвални су Српској и
граду Градишка за помоћ коју су им пружили током успостављања
пословања. Он је нагласио да ова фабрика запошљава 380 радника.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић истакао је да је Градишка
у посљедње три године у инфраструктурно опремање Агроиндустријске зоне Нова Топола уложио око 7,5 милиона КМ. "Обезбиједили смо пет милиона КМ сопствених средстава и 2,5 милиона
КМ грант средстава. С поносом могу рећи да је ово једна од
најуређенијих пословних зона у региону", рекао је Аџић.
Он је додао да су за пословну зону, која се простире на 147
хектара, заинтересоване три велике свјетске компаније. "Има ли смо
несебичну подршку Владе Српске која нас је пратила током градње
комплетне инфраструктуре у овој пословној зони", рекао је Аџић.
Он је захвалио власнику свјетске компаније "Калцедонија" који је
изабрао Нову Тополу и Градишку као могућност да инвестира и
реализује овај пројекат.
Гашић:Градишка ће бити заступљена у туристичким спотовима
Српске
Министар трговине и туризма Републике Српске Сузана Гашић
изјавила је током посјете Градишци гдје је разговарала са градоначелником Градишке Градишке Зораном Аџићем, да туристички
потенцијали овог града морају да буду заступљени у свим будућим
промотивним спотовима Српске.
"То до сада није био случај. Надам се да ће се кроз бољу
координацију и размјену података туристичких организације града
Градишка и Републике Српске остварити и већа подршка ресорног
министарства за реализацију пројеката развоја туризма на подручју
овог града", рекла је Гашићева.
Она је рекла је да Градишка у наредном периоду може очекивати
сваку врсту подршке ресорног министарства и Владе Републике
Српске, истичући да је у граду посљедњих неколико година видљив
значајан напредак у трговини, туризму и другим областима.
Она је истакла да је за туристички развој Градишке веоме
значајна планина Козара која се дијелом простире на њеној
територији, те да су потребна додатна улагања у неискориштене
потенцијале Националног парка "Козара" и туристичку понуду

локалних заједница које га окружују.
Према њеним ријечима, у Градишци се многе привредне
дјелатности развијају убрзаном динамиком, а опоравак града од
посљедица пандемије вируса корона иде у добром смјеру.
Аџић је истакао да Градска управа, Развојна агенција и
Туристичка организација града Градишка желе да обезбиједе
додатна донаторска средстава за јачање туристичке понуде града,
посебно малих породичних пољопривредних газдинстава која су
начинила прве кораке у развоју сеоског туризма.
Он је рекао да Градишка жели да уз подршку Министарства
трговине и туризма пронађе инвеститора који би изградио модеран
хотел у граду, који ће имати све потребне садржаје.
Аџић је истакао да је Градишка заинтересована за убрзан развој
туристичких потенцијала планине Козара, с обзиром на то да из
Градишке сада постоји брза и квалитетна саобраћајна комуникација
према Националном парку.
Он је изразио увјерење да ће Министарство трговине и туризма
пружити поршку за промоцију и јачање туризма у Градишци, која
жели додатно да искористи и потенцијеле ријеке Саве која протиче
дуж 57 километара сјеверне границе града, а која сада није довољно
искориштена за туризам.
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ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА ГРАДА
ГРАДИШКА - МАЛА ГОСПОЈИНА

Поводом обиљежавања славе града Рођења Пресвете
Богородице - Мале Госпојине, у градишком храму Покрова
Пресвете Богородице 21. септембра је служена света литургија,
након чега је у Културном центру уприличен пријем и ломљење
славског колача.
Славском пријему присуствовали су предсједник Народне
скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић, градоначелник
Градишке Зоран Аџић, замјеник градоначелника Драгана Илић,
предсједник Скупштине града Миленко Павловић, народни
посланици и представници политичког, друштвеног и културног
живота Градишке.
Градоначелник Аџић је свим грађанима и привредницима
Градишке честитао крсну славу града, истичући да су градске власти
у претходној години реализовале низ капиталних пројеката.
"Завршена је спортска дворана, асфалтирано је око 15
километара локалних путева, реконструисано 12 друштвених
домова. На подручју свих 56 мјесних заједница уложили смо 50
милона КМ", навео је Аџић.
Он је додао да је Градишка позната као град са израженом
мултиетничком и вјерском толеранцијом, гдје су сви људи и инвеститори добродошли.
На пријему поводом славе града заслужним појединцима
додијељена су јавна признања.
Повеља града Градишка додјељена је Јавној установи
"Завичајни музеј" Градишка - за 50 година рада и изузетне резултате
у очувању културно-историјског и природног насљеђа и доктору
Саши Вујновићу - за изузетан допринос у области здравства.
Доктор Вујновић се захвалио на признањима у име свих
награђених, наводећи да је његов живот нераскидиво везан за
Градишку, иако у њој тренутно не живи.
"Tа веза са родним градом никада није престала, а признање,

посебно што је од мојих градишчанаца, ми много значи. Каже се да
нико није пророк у својој кући, па када добијете награду од свог
града то обавезује на посебан начин", нагласио је Вујновић.
Захвалнице су додјељене Владимиру Станишљевићу - за
изузетне заслуге у области образовања, постхумно Милану Ђурђевићу - за изузетне заслуге у области археологије, Драгославу
Шинику - за изузетне заслуге у области хуманитарног рада, Милану
Стојнићу за постигнуте резултате у спортском аутомобилизму.
За постигнуте резултате у области привреде захвалнице су
додјељене компанији "Ела текстил" из Нове Tополе, "Латонедил
БиХ" из Градишке, Занатској радњи "Лимонт" Елвис Бахтијаревића
из Ровина, као и Пољопривредном газдинству Радомира Tошића.
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Отворен Tрг Чубриловића
У оквиру обиљежавања славе града – Мале Госпојине, отворен је новоизграђени
Tрг Чубриловића, који краси бронзана статуа Вељка Чубриловића.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић рекао је
на свечаности да је породица Чубриловић, са
својим порукама и свим оним што је оставила у образовању и другим областима, позитиван примјер који треба сви да слиједимо.
"Статуа Вељка Чубриловића свим грађанима треба да служи као идеја водиља, јер се

српски народ цијели 20. вијек борио за своја
права", рекао је Чубриловић.
Чубриловић је честитао славу града свим
грађанима Градишке, истичући да изградњом
Tрга Чубриловића градске власти показују да
воде рачуна и о славним историјским
личностима из свог града.
Говорећи о изградњи Tрга Чубриловића,
градоначелник Градишке Зоран Аџић истакaо је да је жеља градских власти била да
врате сјећање на људе који су име Градишке
славно проносили широм свијета, који су је
развијали између два свјетска рата, када је
носила епитет "Мали Београд".
"Желимо да то вријеме вратимо. Сада смо
у град вратили породицу Чубриловић,
градишку слободарску породицу, чији су се
чланови бавили и просвјетом. Изградили смо
Tрг Чубриловића на мјесту у чијој близини
се налазила њихова породична кућа. Раније
смо у наш град вратили свјетски познатог
мозаичара и сликара Борислава Њежића и
проту Душана Суботића", нагласио је Аџић.
Аџић је рекао да је Градишка некада
имала пет тргова, које желе поново да врате
грађанима.
Унука Вељка Чубриловића, Вера Вујичић
истакла је да је узбуђена што стоји на тргу
који је посвећен њеним прецима и што је
Градишка обновила успомену на своје старе
породице, које су своје животе уградиле у
напредак града.
"Сигурна сам да ће Градишка имати
добру будућност, јер у прошлости има добро
упориште", нагласила је Вујчићева.

Отворена чесма у част Диане Будисављевић

Пуштањем воде, која је значила живот
логорашима у Другом свјетском рату, у
градском парку у Градишци је 25. септембра отворена новоизграђена чесма
посвећена Диани Будисављевић, аустријској хуманитарки која је из логора Независне Државе Хрватске спасила више од
10.000 дјеце из поткозарског краја.
Преживјели логораш др Милутин Вучковац присјетио се дана када је као
осмогодишњак пролазио кроз логоре Јабланац, Јасеновац, Јастербарско и Јасика у
којима је најтеже подносио жеђ и глад.
„Tако изнемогле нападале су нас разне
животињице и болести, а као дјетету још
теже ми је било што сам одједном остао
без маме, тетке и дједа. Сви смо били дјеца
и нисмо се имали на кога ослонити а уз
мене је била још моја млађа сестра“, рекао
је Вучковац.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да Градишка отварањем чесме
посвећене Диани Будисављевић жели
врати сјећање на Диану која је својом
активношћу, храброшћу и пожртвованошћу спасила бројне животе дјеце из

Поткозарја.
„На тај начин ми желимо и да
спријечимо и промјену историјских чињеница јер се у данашње вријеме жели промјенити историја Другог свјетског рата, а
чињеница је да је у логорима око 4 000
дјеце млађе од 12 година погубљено и да је
Диана успјела спасити велики број дјеце
од трагичног краја“, рекао је Аџић.
Директор Завичајног музеја Градишка
Бојан Вујиновић рекао је да одавно постоји идеја да се изгради чесма у градском
парку али да је на иницијативу народне
посланице и предсједнице Актива жена
СНСД-а Градишка Ранке Перић Ромић
одлучено да чесма буде посвећена Диани
Будисављевић.
Ранка Перић Ромић рекла је да градски
парк, који је спомен парк, најбоље мјесто
за спомен чесму Диани Будисављевић,
жени која је спасила велики број дјеце
нашег краја.
„На тај начин ми чувамо успомену на
њу али чувамо и идентитет српског народа“, рекла је Перић Ромић.

Премијерно
приказан
документарно
-играни филм
„Учитељ у
ланцима“
На љетној позорници Завичајног музеја у Градишци премијерно је приказан
документарно-играни Филм "Учитељ у
ланцима", аутора Милана Пилиповића,
који говори о лику и дјелу учесника Сарајевског атентата Вељка Чубриловића и
његовој породици.
Филм је снимљен у продукцији Завичајног музеја и уз подршку Градске управе, а дио је пројекта у оквиру којег је у
Градишци изграђен Tрг Чубриловића.
Пилиповић је истакао да је филм
сниман двије године, те да је екипа прешла много километара како би сакупили
све историјске податке и разговарала са
познаваоцима времена пред Први
свјетски рат, у којем се Вељко Чубриловић уписао у историју.
"Дошли смо до важних докумената
који до сада нису ни објављени. Разговарали смо са потомцима Вељка Чубриловића и покушали да у филму
објаснимо ко је он био и каква је била
његова историјска улога. Већина људи
још није свјесна значаја овог човјека за
демократизацију и ослобођење наших
крајева, а прошло је више од стотину
година чекања да се прича о Вељку
Чубриловићу на прави начин афирмише
у његовом родном граду", рекао је Пилиповић.
Сценариста документарног дијела
филма, кустос-историчар Завичајног
музеја Бојан Вујчић рекао је да филм
обухвата период од рођења Чубриловића,
његовог похађања основне школе у Градишци, Гимназије у Новом Саду и Више
учитељске школе у Сомбору.
Вујчић додаје да су даље ишли стопама Вељка Чубриловића, од његовог
првог учитељског посла у Tузли и школе
у Прибоју на Мајевици, гдје је оставио
велики траг и гдје је ухапшен на Ивањдан
1914. године, па све до смртне казне за
саучесништво у убиству Франца Фердинанда у Сарајеву.
Сценариста играног дијела филма,
директор и глумац Градског позоришта
Градишка Драшко Видовић рекао је да је
било лако радити са добром екипом, те
изразио наду да је ово почетак успјешне
"филмске приче" у Градишци.
Осим Драшка Видовића, у филму
глуме Златан Видовић који игра Вељка
Чубриловића, те Миљка Брђанин, Адмир
Мешић, Ђорђе Јанковић и други.

10

Градишке новине

ИРБ ЈЕДАН ОД
НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ
РАЗВОЈНИХ ФАКTОРА

Вршилац дужности директора Инвестиционо развојне банке
/ИРБ/ Републике Српске Дражен Врховац изјавио је почетком јула з
Градишци да је ИРБ на подручју Српске пласирао двије милијарде и
600 милиона КМ, чиме се те банка поставила као један од
најзначајнијих развојних Фактора.
Врховац је након састанка са градоначелником Градишке Зораном
Аџићем рекао да је на подручју Градишке до сада ИРБ пласирао око
148 милиона КМ за различите пројекте и кредитне линије.
"Девет милиона КМ пласирано је за стамбене кредите, 13
милиона путем обвезница и 126 милиона марака као подршку
привредном развоју Градишке", изјавио је Врховац новинарима у
Градишци.
Он је навео да су у другој половини године планиране посјете
готово свим градовима и општинама Српске, гдје ће бити
представљени сви производи ИРБ-а, додајући да су почетком наредне
године уведене и нове кредитне линије.
"Једна од њих су и кредити за набавку нове опреме и технологија,
гдје смо за наше привреднике предвидјели каматну стопу од три
одсто, са роком отплате од 12 година и грејс периодом од двије
године", рекао је Врховац.
Он је подсјетио да је ИРБ Српске у марту за све кредине линије за
привреду смањио каматну стопу на 0,5 одсто.
Врховац је најавио да ИРБ на Дан банке - 6. децембра планира да
покрене Прву инвестициону конФеренцију посвећену правцима
развоја привреде Републике Српске.
"Покушаћемо да уз еминентна имена из Републике Спске, БиХ и
окружења дођемо до закључака у ком правцу привреда Српске треба
да се креће, да их понудимо Влади која ће то уградити у Економску
политику и да ИРБ на основу тога креира нове кредитне линије",
додао је Врховац.
Он је захвалио градоначелнику Аџићу за квалитетну сарадњу,
наводећи да мало локалних заједница у каталозима са пројектима
спремно чека инвеститоре и да то Градишку поставља на чело градова
и општина који знају шта и како хоће да раде на развоју.
Аџић је навео да је са Врховцем разговарао и о Финансијској
подршци за реализацију пројекта развоја водоводне мреже
"Градишка-исток", који предвиђа изградњу 1.534 метра примарне
водоводне мреже за градска насеља "Крошња" и "Јелшинград два".
"Изградњом овог водовода биће омогућен прикључак на
водоводну мрежу за око 580 домаћинстава, у којима живи више од

1.900 грађана од којих су многи у стању социјане потребе", истакао је
Аџић.
Он је навео да је за овај пројекат предвиђен грант од ИРБ-а од
100.000 КМ, те да ће град Градишка уложити 80.000 КМ.
"Кроз овај пројекат предвиђено је и да волентери врше промоцију
и едукацију о заначају рационалног трошења водних ресурса", додао
је Аџић.
Он је захвалио Врховцу и ИРБ-у за досадашњу успјешну сарадњу,
за коју је изразио увјерење да ће бити још успјешнија.

Јујић: Градишка и Лакташи на прагу да поново добију
сертификат БфЦ СЕЕ
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка
Јујић ијавила је да јој драго што су Градишка и Лакташи на прагу да
поново добију сертификат БфЦ СЕЕ који добијају све јединице
локалне самоуправе у југоисточној Европи за које се оцијени да имају
повољно пословно окружење.
Јујићева је током посјете овим локалним заједницама 22. јула
разговарала са градоначелником Градишке Зораном Аџићем и
начелником општине Лакташи Рајком Карапетровићем, а обишла је
и матичне службе у градској управи Градишка и општинској управи
Лакташа.
Из Министарства управе и локалне самоуправе саопштено је да
су у разговору Јујићеве са градоначелником Градишке Зораном
Аџићем отворене бројне теме попут примјене Закона о локалној
самоуправи, Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама
локалне самоуправе и другим областима које су у надлежности
Министарства, а чији је циљ побољшање услуга грађанима.
"Пандемија нас је све погодила, па тако и Градишку, али оно што
је лијепо и што ме охрабрује јесте да се Градишка креће узлазном
путањом у погледу локалног развоја. Све ово што нас је задесило за
нас је додатни мотив да се ослањамо на своје снаге и ресурсе, те да у
складу са тим доносимо исправне пословне одлуке", рекла је Јујићева.
У саопштењу се наводи да је Аџић изразио задовољство посјетом
и указао на проблеме са којима се Градишка сусреће усљед
посљедица изазваних вирусом корона.
"Нећемо обуставити реализацију ниједног инфраструктурног
пројекта, јер је то један од начина изласка из постојеће Финансијске
ситуације", рекао је Аџић.
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МИНИСТАР ПЕТРИЧЕВИЋ ПОСЈЕТИО
ПРИВАТНЕ ПРОИЗВОДНЕ ПОГОНЕ У ГРАДИШЦИ

Министар привреде и предузетништва
Републике Српске Вјекослав Петричевић
посјетио је фабрику намјештаја „Прима
ИСГ“ и компанију „Тикт мануфактура“ која
се бави ЦНЦ производњом дијелова за
познате европске купце, попут произвођача
машина за различите индустријске гране,
али и дијелове за спортске аутомобиле.
Петричевић је рекао да су наставили са
посјетама привредним субјектима односно
прерађивачкој инустрији те да је циљ
посјете упознавање са потешкоћама са
којима се сусрећу ова предузећа и проналазак рјешења од стране министарства.
„Искуства ових фирми и неколико претходних које смо посјетили, јесте могућност
пласмана производа када су биле затворене
границе кроз онлајн продају, која је у
значајној мјери обезбиједила њихов опстанак,“ истакао је Петричевић. Он је додао
да је овакав вид пословања порука и осталим предузећима те искорак у пословању
компанијама које се баве извозом и које
послују са земљама Европске уније.
Петричевић је навео да су фарбици
намјештаја „Прима ИСГ“ исплаћене плате
те припадајући порези и доприноси радницима за април мјесец и дода да ће Влада
Републике наставити са активностима и
мјерама гђе ће главни циљ бити очување
радних мјеста и помоћ привреди. „
Директор фабрике намештаја „Прима
ИСГ“ Горан Марчета рекао је да је ова
фарбика у 2019. години остварила рекордне
резулате у својој историји те да је остварен
промет од преко 16 милиона еура, што
представља 15 одсто намјештаја који је
извезен из БиХ. Међутим, Марчета је
истакао да је на њихово пословање негативно утицала појава вируса корона због

које је дошло до пада промета преко 80
одсто.
Директор фирме „Тикт мануфактура“
Крешимир Бодрожић, рекао је да су у
периоду од појаве вируса корона пословали
отежано и да су настојали наставити са
радом те да је тржиште било стабилно и да
нису отпуштали раднике. Ова фирма запошљава 74 радника и није аплицирала за
помоћ Владе Републике Српске.
Петричевић је посјетио и привредна
друштва из области текстилне индустрије у
Градишци која се баве производњом заштитне опреме: предузеће „Марди“, компанију „Гончин“ и постројење предузећа
„Хакадеш“.
Министар Петричевић је рекао да је циљ
посјете упознавање дјелатности компанија

с обзиром да је због тренутне ситуације узроковане вирусом корона дошло до
преорјентисања производње привредних
друштава сходно потребама тржишта и
великој потражњи за заштитним маскама.
„Фирма Марди се преусмјеила у производњу заштитиних маски и тржиште је
нашла у Њемачкој. У разгову са власницима
чули смо услове под којима раде, да се
придржавају прописаних мјера и да процес
рада тече несметано“, рекао је Петричевић и
додао да је евидентно да ће се активности
предузећа прије епидемије наставити када
се стање на тржишту нормализује и да ће се
проширити у дијелу који се тиче шивења
заштитних маски за тржиште Европске
уније.
„Влада Републике Српске је у старту
појаве епидемије дала упуте привредницима
с циљем да се задрже радна мјеста“, навео је
Петричевић.
Директор предузећа „Марди“ из Градишке Стево Ристић рекао је да производња
функционише као и прије само што се не
баве производњом женске конфекције.
Директор фирме Гончин д.о.о., Данијел
Гончин навео је да производе радну одјећу и
да су због тренутне ситуације отежани услови рада, те да су се преорјентисали на
производњу заштитних маски.
„Дневно производимо 10 000 маски плус
радну одјећу“, рекао је Гончин и додао да
запошљавају 55 радника.
Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду града Градишка Бранко Стојнић рекао је да су привредници на подручју
Градишке познати по текстилној производњи.
Стојнић је навео да су сви привредници
у Српској због тренутне ситуације запали у
проблеме, да су штете велике, али да је још
увијек рано говорити о размјерама.
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Изградња моста на ријеци Сави у
Градишци тече превиђеном динамиком

Радови на изградњи новог моста преко ријеке Саве у Градишци,
који би требао да буде завршен у прољеће 2022. године, теку планираном динамиком, констатовали су након обиласка градилишта у
Градишци министар комуникација и транспорта у Савјету министара
Војин Митровић министар саобраћаја и веза Републике Српске
Ђорђе Поповић.
Заједно са министрима, градилиште новог моста обишли су
директор предузећа "Ауто-путеви Републике Српске" Душан Tопић,
градоначелник Градишке Зоран Аџић, те представници извођача
"Интеграл инжењеринг" из Лакташа и надзора радова Институт ИГХ
из Загреба.
Митровић је рекао новинарима да су до сада са стране БиХ
изграђена два носива стуба, док су са хрватске стране изграђене
стопе стубова.
“Планирано је да мост буде завршен у прољећа 2022. године, а с
обзиром да радови теку предвиђеном динамиком надам се да ће то
бити остварено”, нагласио је Митровић.
Он је додао да ће на тему изградње овог моста у уторак у Загребу
имати састанак са хрватским министром мора, промета и инфраструктуре Олегом Бутковићем, гдје ће једна од тема бити и
изградња брзе цесте са хрватске стране, од моста до Окучана, дужине
око 9 километара.
“Надам се да ће и динамика радова са хрватске стране бити
испоштована, тако да се у прољеће 2022. године може очекивати
спајање Бањалуке са “Коридором 10” и ауто-путем Београд – Загреб,
на задовољство Градишке, Окучана, БиХ и Хрватске”, истакао је
Митровић.
Министар Поповић је рекао да ће је нови мост на Сави у

Градишци веома значајан јер ће мрежу аутопутева у Српској
повезати са “Коридором 10”, а самим тим повезати Републику
Српску и БиХ са западном Европом.
“Овај мост даје нову димензију ауто-путевима у Српској, како
овим који су изграђени тако и оним чија је изградња планирана у
перспективи. Драго ми је да се радови одвијају предвиђеном
динамиком, због чега је вјероватно да ће он бити завршен и прије
уговорен рока. Важно је што је раније изграђен и нови царинаки
терминал у Градишци, тако да ћемо након изградње моста имати
гранични прелаз са савим неопходним садржајима”, нагласио је
Поповић.
Директор “Ауто –путева Републике Српске” Душан Tопић
подсјетио је да су радови на изградњи моста на страна Републике
Српске и БиХ започети два мјесеца раније него на хрватској страни.
“Ово што се код нас сада види, видјеће се за два мјесеца на
хравтској страни моста. Ми смо већ Формирали попречни пресјек
моста од челика и сада слиједи конзолно помјерање према ријечном
кориту. У наредних годину дана имамо отворен посао да се заврши
монтирање челичне конструукције, прво до стубова, а за годину дана
ће бити моменат када ће се на средини ријеке спајати два сегмента
моста са обје стране”, појаснио је Tопић.
Руководилац радова “Интеграл инжињеринга” Радомир Гвозденовић рекао је да су временски услови и низак водостај Саве до
сада погодовали градњи, те да је није било већих проблема, осим
успоравања одређених послова због пандемије вируса корона.
Он је навео да су завршени сви условни радови за извођење
челичне конструкције, да се тренутно ради заштита насипа, за који
је потребно годину дана да се слегне и да се приступи завршним
радовима.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да ће, осим бољег
повезивања Градишке са Европском унијом, нови мост на Сави
омогућити да се смање саобраћајне гужве које настају из разлога што
се тренутни гранични прелаз налази у центру града.
Према његови ријечима, изградња новог моста омогућиће и
снажнији економски развој, с обзиром да је у непосредној близини
новог граничног прелаза 400 хектара државног земљишта на којем
је предвиђена изградња слободне економске зоне.
“Tа зона превазилази капацитете града Градишка и требала би
да буде нови покретач развоја Републике Српске”, закључио је Аџић.
Он је додао да је за смањење гужви у граду потребно завршити
обилазницу око Градишке, која је повезна саобраћајница магистралног пута и ауто-пута Градишка – Бањалука.
“У овом тренутку имамо подршку Владе и “Ауто-путева
Републике Српске”да се заврши ова саобраћајница, која је у фази
изградње, и овим путем желим да замолим Савјет министара и
ресорног министра Митровића да помогну да се овај пројекат
заврши”, додао је Аџић.
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АСФАЛТИРАЊЕ И ОБНОВА ДРУШТВЕНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИОРИТЕТ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
У Церовљанима отворена нова дионица пута и
спортски терен

У мјесној заједници Церовљани 25. септембра отворени су
новоасфалтирани пут у засеоку Агинци и спортски терен у засеоку
Унчице.
За асфалтирање 400 метара пута у засеоку Агинци Градска
управа издвојила 40.000 КМ. Изградња спортског терена коштала
око 80.000 КМ, од којих је 43.000 КМ за асфалтирање терена
издвојено из градског буџета, а остатак су финансирали Tапетарија
"Матић" и мјештани.

У руралним мјесним заједницама на подручју Градишке у
последње четири године асфалтирано је око 80 километара
локалних путева и изграђено или реконструисано 11
друштвених домова. У Новој Тополи су изграђени
тротоари у у дужини 3 км и у Горњим Подградцима у
дужини од 1 км, а у 12 мјесних заједница је изграђена јавна
расвјета.

Бројне мјесне заједнице у и овој години добиле су квалитетне
саобраћајнице, а ускоро се очекује отварање домова културе у
Новој Тополи и Врбашкој и вишенамјенског друштвеног објекта у
Крушкику.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић изјавио је да циљ
изградње путева у руралним мјесним заједницама да становништву
у селима буде омогућено да има добру путну комуникацију према
граду и услове за останак на пољопривредним домаћинствима.
Реконструкцијом друштвених домова, каже Аџић, стварају се
бољи услови за развој културе, друштвене активности и рад савјета
мјесних заједница у градишким селима.

У изградњу водовода и пута у Совјаку уложено укупно
435.000 КМ
У мјесној заједници Совјак 25. јуна су у употребу пуштени
новоизграђени водовод и двије новасфалтиране дионице локалног
пута, укупне вриједности инвестиција око 435.000 КМ.
Градска управа и КП „Водовод“ за изградњу водоводне мреже
у Совјаку, учешћем у „МЕГ“ пројекту, обезбиједили су донацију од
Европске комисије и УНДП-а од 285.000 КМ. У изградњу двије
дионице пута, дужине 1.000 и 700 метара, уложено је око 150.000
КМ.

Отворен пут у засеоку Паљуштине у Драгељима
У засеоку Паљуштине, у мјесној заједици Драгељи, 13. јула је
свечано отворен за саобраћај новоасфалтирани пут дужине 720
метара у чију изградњу је Градска управа уложила 69.000 КМ.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Драгељи Милан
Обрадовић захвалио је градоначелнику Аџићу и локалним властима који су омогућили изградњу пута у засеоку Паљуштине у
којем живи 12 домаћинстава.

Отворена дионица пута у Јазовцу
У Јазовцу је пуштена у саобраћај нова дионица пута која води
до подручне школе, дужине 660 метара, а у наредном периоду је
план да се затвори путна комуникација према Ћелиновцу.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Јазовац Ранко Љубојевић
рекао је да је новоизграђени пут од великог значаја за мјештане
Јазоваца и околних села, јер сад могу брже доћи до Душанова и
ауто-пута.

У Tрошељима отворене двије новоасфалтиране
дионице пута
Новоасфалтиране дионице пута у засеоку Пузићи дужине 700
метара и 500 метара у засеоку Ратковићи у мјесној заједници
Tрошељи отворене су 29. септембра.
Градоначелник Аџић је рекао да дионица пута у засеоку Пузићи
има велики значај за мјештане и туристички потенцијал Градишке,
те туристичку понуду Салаша „Рибарски сан“ до којег је стигла ова
дионица пута. Он је навео да је на једном дијелу овог пута
изграђена расвјета.

Пут Грбавци – Горњи Подградци
Градоначелник Градишке Зоран Аџић 1. октобра је свечано
пустио у саобраћај новоасфалтирану дионицу пута дужине 1.800
метара који повезује мјесне заједнице Грбавце и Горње Подградце,
а чија изградња је коштала око 180.000 КМ.
Аџић је рекао да је овај пут веома значајан за око 150 радника
са подручја Грбаваца, Tурјака и околних села који свакодневно
њиме путују на посао у Горње Подградце.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Грбавци Ненад Шмитран
истакао је да је изградња овог пута веома значајана и за ученике
који путују у школу и мјештане који се лијече у амбуланти у
Горњим Подградцима.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Горњи Подградци
Звједан Панић рекао је да је за мјештане ове мјесне заједнице,
поред завршетка пута према Мраковици, приоритет био изградња
пута који их повезује са Грбавцима, Tурјаком, Кијевцима, Драгељима и Цимиротима.
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ПУШТЕН У РАД НОВОИЗГРАЂЕНИ БУНАР НА
ВОДОИЗВОРИШТУ У ЖЕРАВИЦИ
Пуштен у рад новоизграђени бунар на водоизворишту у Жеравици и изграђена нова
водоводна мрежа у руралним срединама

Градоначелник Градишке Зоран Аџић пустио је у употребу
новоизграђени експлоатациони бунар на водоизворишту у Жеравици, вриједности 283.000 КМ, који би са постојећим
капацитетима требало да обезбиједи стабилно водоснабдијевање
градишког подручја у наредних 30 година.
Аџић је рекао да је укупан износ обезбијеђен из донације
Владе Швајцарске, учешћем Градске управе и комуналног
предузеће "Водовод" Градишка у "МЕГ" пројекту.
Он је подсјетио да је Градишка од њемачке КФВ банке и
Швајцарске развојне агенције "Секо" добила грант од 14,5
милиона евра за изградњу и реконструкцију канализационе
мреже, те да је примарни циљ овог пројекта заштита водоизворишта у Жеравици.
Директор градишког "Водовода" Сандро Зеничанин рекао је
да је у првој фази пројекта стављен фокус на насеља која гравитирају на водоизвориште Жеравица, Хиподром и Липовача а
планирана су насеља Крушкик, Текија, дио Сењака и Обрадовац.
У другој фази је планирано проширење обухвата на насеља Бок
Јанковац, Козинци и Мачковац. Он је додао да је овај пројекат у
фази одабира имплементацијског консултанта, групе инжењера,
економиста и правника, који ће заједно са јединицом за имплементацију „Водовода“ Градишка радити на припреми тендерских процедура за рехабилитацију канализације, проширење на
приградска насеља, изградњу пречистача отпадних вода.
Зеничанин је нагласио да је на водоизворишту у Жеравици
планирана и изградња подземног резервоара капацитета 2.000
метара кубних и соларне електране за напајање система.
Он је подсјетио да је прије мјесец и по дана потписан уговор
са компанијом М:тел о реализацији система за даљинско мјерење
потрошње воде код крајњих корисника и додао да се прво
очитање очекује почетком новембра.
Зеничанин је нагласио да су путем МЕГ пројекта обезбјеђена
и донаторска средства од 280.000 КМ за изградњу водовода у
мјесној заједници Совјак.
„Пројекат је завршен, изграђено је 15,1 километар водоводне

мреже и једна пумпна станица, а обезбјеђује воду за око 100
домаћинстава“, навео је Зеничанин.

У мјесним заједницама Гашница и Орахова у току изградња
система водоснабдјевања вриједности 1.530.000 КМ.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић је рекао да ће у
Гашници бити изграђена водоводна подстаница како би се
ријешило снабдјавање водом у брдском дијелу мјесне заједнице, те да се гради главни цјевовод према Ораховој.
Директор „Водовода“ Сандро Зеничанин рекао је да овај
пројекат подразумијева изградњу 17 километара водоводне
мреже, са пумпном станицом и резервоаром, те истакао да су
Гашница и Орахова једина два насеља у сјеверозападном
дијелу Градишке која немају изграђен водовод.
Према његовим ријечима, у овој години планиран је и
наставак ширења водоводне мреже у Лијевчу пољу и изградња
главног траспортног водовода у мјесним заједницама Берек и
Еелезагићи.
Када је у питању канализациона мрежа Зеничанин је нагласио да је ријешен приоритетни проблем, реконструкција препумпне станице „Кеј“, те да је у наставку тог пројекта урађена
санација канализационог система на подручју градске урбане
зоне.
„Влада Републике Српске донирала је 1,5 милион КМ за
детаљно чишћење и снимање канализационих колектора у
дужини око 27км на основу којег ћемо израдити пројекат
санације колектора у градској урбаној зони за што су

обезбјеђена средства путемњемачке КФВ банке и Швајцарске
развојне агенције "Секо", рекао је Зеничанин. Он је додао да је
наставак пројекта проширење на приградска насеља у дужини
око 30км и изградња градског пречистача како би све отпадне
воде града на једном мјесту пречишћене ишле у ријеку Саву.
Зеничаних је истакао да су на основу хидрауличке студије,
која је рађена протеклих годину дана, добијени приоритети у
области водоснадбјевања и каналисања отпадних вода.
„У наредном периоду потребне су инвестиције у висини
око 11 милиона евра како би смо цјелокупну територију
Градишке покрили са питком водом.
Исто тако је рађена и студија каналисања отпадних вода за
цијелу територију имајући у виду тако да свака већа средина
има свој пречистач. У Градишци су у плану 4 пречистача“
рекао је Зеничанин.
Зеничанин је навео да је тренутно водоводном мрежом
покривено око 82 одсто подручја Градишке и више од 17.000
корисника. Он је истакао да је цијена прикључака за водоводни
и канализациони систем за све грађане Градишке исти. Цијена
прикључка воде, која је ишла и до 3.500КМ, сада је 702КМ, а
цијена прикључка на канализациону мрежу је смањена са
1.100КМ на 468КМ.
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„Градска чистоћа“ Градишка набавила нову опрему
У КП“Градска чистоћа“ Градишка представљена је нова опрема коју
је предузеће набавило у оквиру пројекта“Развој одрживог управљања
амбалажним отпадом“, у сарадњи са Развојном агенцијом Градишка.
Градоначелник Градишке, Зоран Аџић истакао је да је вриједност
пројекта 100 000КМ, грант средства Фонда за заштиту животне средине
износе 70 000КМ, учешће градске управе 17 000, док је Градска чистоћа
учествовала са 13 000КМ.О оквиру овог пројекта, КП „Градска
чистоћа“ набавило је 10 лимених, 16 пластичних и један контејнер за
животињски отпад, камион за одвоз контејнера и једну косачицу.
Аџић је рекао да је градска управа заједно са Градском чистоћом у
протекле три и по године у ово предузеће уложила 980 000КМ у
занављање и набавку нових средстава за рад. Он је истакао да је читаво
подручје Градишке чисто и уредно захваљујући раду КП“Градска чистоћа“.
Директор КП“Градска чистоћа“ Градишка, Жељко Билбија рекао је да ће им нова опрема много значити, прије свега возило
за одвоз контејнера јер је оно које предузеће тренутно има старо и дотрајало. „Обзиром да имамо уговоре са клаоницама на
подручју Градишке, много ће нам значити и набавка контејнера за одвоз животињског отпада“, рекао је Билбија.

Набављено ново ватрогасно возило вриједно 242.000 КМ

ПроФесионална ватрогасна јединица из Градишке добила је
почетком јула још једно мало навално ватрогасно возило, вриједно
242.000 КМ, за чију набавку је Ватрогасни савез Републике Српске
издвојио 207.000 КМ, а Градска управа 35.000 КМ.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић, који је присуствовао
примопредаји новог возила, рекао је новинарима да је Професионална ватрогасна јединица добро материјално и технички
опремљена и има обучене ватрогасце за све интервенције на заштити људских живота и материјалних добара.
Аџић је захвалио Ватрогасном савезу Републике Српске, који
је издвојио већи дио средстава за набавку овог ватрогасног возила,
које ће омогућити градишким ватрогасцима да буду још
еФикаснији у свом послу.
Он је навео да је Градска управа издвојила и додатна средства
за набавку 19 комплета заштитне опреме за ватрогасце.
"Градска управа води рачуна да ватрогасци имају све услове
да брзо дјелују, а у плану за ову годину је и набавка још два
специјална алата за интервенције на ослобађању путника приликом саобраћајних несрећа", навео је Аџић.
Аџић је рекао да је у претходном периоду реконструисан кров
Ватрогасног дома у Градишци, те да је у плану за ову годину да у
његову адаптацију буде уложено додатних 100.000 КМ.
Он је рекао да је Ватрогасни савез Републике Српске обезбиједио 500.000 КМ за набавку ватрогасних ауто-љестви, те да ће
Градска управа у сарадњи са Владом Републике Српске и међународним донаторима настојати да, можда и током ове године,
обезбиједи додатна средсва за набавку овог возила које недостаје
градишкој ватрогасној јединици, а чија вриједност је веча од
милион КМ.
Старјешина ПроФесионалане ватрогасне јединице Градишка
Горан Стојаковић рекао је да је ново мало ватрогасно возило

намијењено превасходно за интервенције у насељеним мјестима.
Стојаковић је појаснио да возило има могућност гашења
пожара водом и пјеном и уз комбинацију са возилом-цистерном
може интервенисати у свим пожарима.
"Употребом овог возила биће смањена потреба за дјеловањем
глвног навалног ватрогасног возила", нагласио је Стојаковић.
Стојаковић је додао да ПроФесионална ватрогасна јединица
Градишка има 29 ватрогасаца.
Ватрогасац Борко Дринић рекао је да ново возило и опрема
много значе за ефикасност у раду и заштиту ватрогасаца приликом
интервенција.
Дринић је навео да градишки ватрогасци највише проблема
имају приликом гашења пожара на отвореном, те да би у наредном
периоду много значила и набавка још једног специјализованог
возила за гашење шумских пожара.

ЕУ донирала Болници ултразвучни апарат и респиратор
Представници УНДП-а БиХ уручили су 24. јула директору
градишке болнице Рајку Додику ултразвучни апарат и респиратор, чија је вриједност већа од 100.000 КМ, а који су донација ЕУ.
Додик је подсјетио да су од ЕУ прије двије седмице добили
и један покретни рендген апарат, вриједан око 145.000 КМ, те да
очекују још донација у виду медицинских апарата и опреме.
Он је захвалио УНДП-у који је реализовао ове пројекте и
омогућио да Болница у Градишци добије овако вриједне
донације.
Додик је навео да Болница Градишка има 10 респиратора и
довољне количине лијекова и заштитне опреме.
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ЈУ ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ГРАДИШКА
ОБИЉЕЖИЛА 50 ГОДИНА РАДА

Завичајни музеј Градишка обиљежио је 18. септембра 50
година од оснивања прве музејске јединице на подручју нашег
града. Тим поводом приређена је изложба „Путеви побједе“ уз
музику и коктел. Директор Завичајног музеја Градишка Бојан
Вујиновић подсјетио је да је Музеј почео са радом 19. септембра
1970. године, а као јавна установа дјелује од 2003. године док данас
функионише са двије сталне поставке, галеријом, сувенирницом и
низом пројеката.
„Циљ свих наших активности је да постанемо продужена рука
образовања свих нараштаја и да оживимо сјећање на културну и
природну баштину и на све личности због којих је Градишка
некада носила назив „Мали Београд“, истакао је Вујиновић.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да је Завичајни

музеј највећи чувар културно-историјске баштине града Градишке
и захвалио се садашњем руководству и свим запосленима као и
свим досадашњим директорима на преданом раду захваљујући
којем су, од пропадања и заборава, сачувани бројни историјски и
културни споменици.
Поводом 50 година постојања Завичајног музеја Градишка на
љетној сцени Музеја дјеца из Предшколске установе „Лепа Радић“
учествовала су у радионици под називом „Мали археолог“. Циљ
радионице био је да се дјеца упознају са археологијом те су за
дјецу осмишљене игре које им приближавају рад археолога.
Вујиновић је истакао да је ова установа и у вријеме обуставе
рада наставила са активностима везаним за реализацију значајних
пројеката.
„Поводом овог великог јубилеја је припремљена Монографија
„50 година музејске дјелатности у Градишци“, а треба истаћи да је
на овај дан прије педесет година музејска дјелатност у Градишци
започета изложбом „Путеви побједе“ . Он је истакао да однедавно
Градишка има и нове националне споменике, Врбашки град у
Горњим Подградцима са средњовјековном црквом Светог Ђорђа,
манастириште у Горњим Кијевцима са три локалитета у цјелини,
римском вилом „Вила Рустика“, средњовјековним манастиром и
двије цркве брвнаре.
„Новина је да је, након што је крајем прошле године
документација везана за земљиште манастиришта предата у
Епархију бањалучку, од стране његовог преосвештенства владике
Јефрема завршено идејно рјешење будуће манастирске цркве и
конака. Град Градишка и Завичајни музеј су добили на увид како
ће изгледати тај комплекс и сада је у процедури израда пројектне
документације, која би требала бити завршена до октобра, а
очекујемо да ће сљедеће године бити освештани темељи и
започета градња првог манастира на подручју Градишке“, нагласио
је Вујиновић.

ОСТВАРЕНА УЛОГА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ „РАГА“ ГРАДИШКА

Развојна агенција „Рага“ Градишка
основана је 2018. године и на самом
почетку била је техничка подршка Градској
управи и јавним установама и
предузећима.
„Изласком на терен схавтили смо да та
правна лица, невладине организације и
грађани имају велику потребу да раде и
унапрјеђују своје пословање и да траже
средства од стране донатора, али да немају
искуства и ресурсе“, истакао је директор
Развојне агенције Богдан Вицановић и
додао да су им понудили своје капацитете
и знање што је резултирало позитивним
искуствима.
Вицановић је истакао да привредници
Градишке данас имплементирају пројекте
који се финансирају средствима ЕУ, а
удружења грађана опстају и раде
захваљујући средствима донатора. Он је
нагласио да је у протекле три године
Агенција добила потврдан одговор за 59
апликација, а израђено их је више од 100,
док биланс повучених средстава износи 5,9
милиона КМ.
„Сва та средства су имплементирана на
подручју Градишке. Неки од поменутих
пројеката су завршени, а неки тек почињу
да се имплементирају“, истакао је
Вицановић и додао да је највећи број
пројеката везан за инфраструктурне

потребе
града,
водоснабдијевање,
енергетску ефикасност и друго.
„Радили смо апликације које су
успјешно оцјењене за привреднике који се
баве обрадом метала, дрвета, помагали смо
угоститеље, као и грађане кроз пројекте
везане за културу и едукацију”, рекао је
Вицановић и додао да су се трудили да
заступе све потребе грађана и да
вриједност појединачних пројеката износи
од 1 500 КМ до 1,5 милиона КМ. Он је
истакао да је, без обзира на вриједност
пројекта, сваки подједнако важан јер
рјешава потребе одређене групе грађана,
стављајући на тај начин појединца у фокус.
Говорећи о актуелним пројектима,
Вицановић је рекао да је Градска управа
тренутно у фази имплементације пет ЕУ
пројеката, прва три су везана за

прекограничну сарадњу, четврти се
финансира средствима јадранско-јонског
програма, а пети пројекат се финансира
средствима ЕУ и намијењен је
привредницима из дрвопрерађивачког
сектора.Укупна вриједност поменутих
пројеката је око 2,5 милиона КМ.
Према његовим ријечима један од
најважнијих пројеката је пројекат Развојне
агенције Чешке, вриједности 1,5 милиона
КМ, којег имплементира Град Градишка у
сарадањи са КП ”Водовод” Градишка, а
односи се на унапрјеђење
система
водоснабдијевања на подручју Орахове,
Бистрице и Гашнице.
“Ту су и пројекти које имплементирају
привредници са подручја Градишке.
Недавно је одобрен пројекат за предузеће
“Тикт мануфактура” вриједности 300 000
КМ, а везан је за унапрјеђење пословања
предузећа”, рекао је Вицановић и додао да
је у току имплементација и више пројеката
од стране удружења грађана.
Вицановић је истакао да имају добру
сарадњу са партнерима и развојним
агенцијама из земља окружења и нагласио
да је у овом послу најбитније имати добре
и провјерене партнере и најавио да ће и
наредном периоду промовисати рад
агенције, пројекте корисника и јачати
њихове капацитете.
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ГРАДИШКА БОГАТИЈА ЗА ТУРИСТИЧКЕ САДРЖАЈЕ
„Градишка је у овој години добила доста нових садржаја, Tрг Чубриловића је изграђен, гради се главни градски трг и трг ког
„старог храта“ на Сењаку, уређени су паркове, као што је „моторички парк“ код аутобуске станице. Уз постављени туристичку
сигнализацију у граду, све то је веома значајно за туристичку понуду и промоцију Градишке“, каже директор Tуристичке
организације града Градишка Милош Вујинић.
Вујинић је рекао да је за туристичку понуду Градишке веома важно што је обновљен рад градске Tуристичке организације, те
да је потребно уводити нове садржаје уз ријеку Саву и подржати развој сеоског и планинског туризма.
„Сами домаћини у селима се полако окрећу туризму и имају шта да понуде, али то треба да обликујемо у туристичку понуду.
Изградња пута према Мраковици дала је нови замах туризму а уз то је потребно, осим планинарских, обиљежити и мапирати
бициклистиче стазе на подручју Поткозарја и Лијевче поља. У тим мапама биће уврштена и сеоска домаћинства која имају
гастрономску или другу понуду“, навео је Вујинић.
Он је подсјетио да ће Градишка ускоро добити „Кућу Лијевча и Поткозарја“ која ће се налазити уз Tрг Чубриловиће и гдје ће
грађани и туристи моћи да купе домаће прехрамбене производе, сувенире и слично.

Од наредне године туристи ће уживати у вожњи „савским чамцима“
Tуристичка организација града Градишка, у
сарадњи са Удржењем „Наша Сава“ и Развојном
агенцијом Градишка, поднијела је Министарству
трговине и туризма Републике Српске апликацију
за пројекат израде „савског чамца“ који би од
наредне године превозио туристе ријеком Савом.
„Познато је да „савски чамац“ изумире и ми
желимо да га поново вратимо на Саву. Надамо се
да ће пројекат заживјети већ следеће године, до
када планирамо да израдимо најмање три чамца“,
навео је Милош Вујинић, директор Туристичке
организације града Градишка. Он вјерује да
„савски чамац“ може да буде препознатљив
туристички бренд Градишке.
Члан Удружења „Наша Сава“ из Градишке
Драган Станетић истакао је да је циљ да сљедеће
године имају у понуди туристички обилазак Саве
„савским чамцем“, који ће возити обучени
чланови овог удружења. Он је додао да ће „савске
чамце“ израђивати Ахмет Сарач из Градишке који
је један од ријетких људи који се још баве тим
занатом.

Представљени туристички филм, мобилна апликација и стикери града
Представници
Tуристичке
организације
Градишка и Развојне агенције "РАГА" су у оквиру
презентације туристичких потенцијала представили
промотивни туристички филм, "Вибер" стикере града
и мобилну апликацију која обухвата све
занимљивости из области туристичке понуде
Градишке.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је
новинарима да Развојна агенција Градишка "РАГА",
из средстава који су имали на располагању у оквиру
УНДП-овог "МЕГ" пројекта, реализује пројекат
"Јачање конкурентности локалних предузетника", са
акцентом на промоцију туристичке понуде Градишке.
Аџић је навео да је УНДП у овај пројекат уложио
око 20.000 КМ, Развојна агенција 5.000 КМ и Градска
управа Градишка 4.500 КМ.
"У овом пројекту промоције туристичке понуде
настојали смо да у кратком промотивном филму
прикажемо све љепоте Градишке, а уједно смо
урадили мобилну апликацију гдје ће сви
предузетници из области туризма моћи да промовишу своје садржаје и понуду", рекао је Вујинић.
Вујинић је навео да је завршена и прва фаза постављања туристичке сигнализације у граду, те да ће у другој фази бити
постављена и на цијелом подручју Градишке.
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ОБИЉЕЖЕНА 28. ГОДИШЊИЦА ОДБРАНЕ
ГРАДИШКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Код спомен-комплекса у Бок Јанковцу служењем парастоса
и полагањем вијенаца обиљежена је 28. годишњица одбране Градишке од агресије јединица хрватске војске.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да је Бок
Јанковац мјесто гдје је прије 28 година одбрањена Градишка и
Република Српска.
„Храбром акцијом Војске Републике Српске, наших сугра-

ђана и 16 погинулих јунака блокиран је напад на Градишку од
стране хрватских снага, које су покушале да на овом дијелу уз
Саву направе мостобран. Да су успјели то би имало несагледиве
посљедице за Градишку и Републику Српску“, навео је Аџић.
Он је истакао да је обавеза градских власти да обиљежева
значајне датуме из своје историје и поклоне се својим страдалим
јунацима, али и да развија Градишку и Републику Српску и води
рачуна о породицама погинулих бораца и борачкој популацији.
Помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите
Републике Српске Радомир Граонић истакао је да је прије 28
година Хрватска, без икаквог правног и политичког основа,
извршила агресију на Републику Српску у Градишци.
Он је подсјетио да је 700 припадника Хрватске војске
јединице “Бербир бојна” у раним јутарњим часовима прешло
ријеку Саву 8. августа 1992. године у мјесту Бок Јанковац и
напали српске одбрамбене положаје.

Обиљежена 28. годишњица оснивања
Градишке и Србобранске бригаде
Поводом обиљежавања 28. годишњице оснивања Лаке пјешадијске бригаде Градишка и 19. Пјешадијске србобранске бригаде, у Градишци је служен парастос и положени вјенци на
Централно спомен-обиљежје погинулим борцима Одбрамбеноотаџбинског рата.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да Градишка
има ту специфичност да заједно обиљежава годишњице оснивања
двије бригаде, обзиром да је граду настањена већина пријератног
становништва Доњег Вакуфа – Србобрана. Честитајући Дан
оснивања Градишке и Србобранске бригаде, Аџић је истакао да је
обавеза свих грађана Градишке и Републике Српске да одају пошту
и захвалност свима који су погинули за слободу.
Ратни командант „Градишке бригаде“, генерал Бошко Гвозден
навео је да је бригада формирана 12. јуна 1992. године, те да је у
току рата имала и више од 5.000 бораца.
„Бригада је у потпуности и на најчаснији начин извршила све
своје ратне задатке. То доказује чињеница да нико од припадника
„Градишке бригаде“, и поред свих борбених дејстава и касније за
Србе неправедних судова, није оптужен и осуђен за ратне
злочине“, нагласио је Гвозден. „Градишка бригада“ учествовала је
бројним ратиштима широм Републике Српске, а у току ратних

Обиљежено 29 година од
оснивања 16. Крајишке
моторизоване бригаде
У Машићима је обиљежено 29 година од оснивања 16.
Крајишке моторизоване бригаде Војске Републике Српске, а тим
поводом служен је парастос за погинуле борце ове бригаде и
положени су вијенци на спомен-обиљежје.
Ратни командант оклопног батаљона 16. Крајишке моторизоване бригаде Остоја Билак рекао је новинарима да су борци ове
бригаде морали да бране свој народ, наводећи да је међу најславнијим биткама она за пробој „коридора“.
Бригада је учествовала на преко 20 ратишта, а према Билаковим ријечима није учинила ниједан злочин, што говори и
чињеница да нико од старјешина и бораца „Шеснаесте бригаде“
није оптужен и осуђен за ратне злочине.
Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту града
Градишка Радомир Пјанић истакао је да је Република Српска
несумњиво највећа побједа српског народа у новијој историји, те

дејстава погинуло је 119, а рањено 347 бораца ове бригеде.
Ратни потпуковник 19. Пјешадијске србобранске бригаде
Станко Пушкар навео је да је ова бригада формирана 26. марта
1992. године, а већ у јуну те године имала 4.800 бораца.
„Бригада је бранила јужне границе Републике Српске и све
борбене задатке је успјешно извршила, али је због сложене
ситуације, заједничких напада хрватских и муслиманских снага,
те опасности од окружења цивила и војника, наређено да се 12.
јуна 1995. године евакуише становништво, а након тога се бригада
повукла на полажај на лијевој обали ријеке Угар на подручју
Кнежева“, рекао је Пушкар и додао да је у току рата погинуло 328,
а рањено 980 бораца ове бригаде.
да је 16. Крајишка моторизоване бригаде у њеном стварању и
одбрани дала огроман допринос. Кроз 16. Крајишку моторизовану
бригаду прошло је 12.000 бораца, 437 бораца дало је животе за
Републику Српску, а око 2.000 је рањено.
За све учињено у одбрамбено-отаџбинском рату бригада је
добила Орден Немањића, највише одликовање за ратне заслуге у
Републици Српској.
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СЛУЖЕНИ ПОМЕНИ ЗА ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ
ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА

Служењем парастоса и полагањем вијенаца на спомен обиљежја у бројним мјесним заједницама града Градишка одата је
пошта погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата као и
погинулим борцима и жртвама НОР-а.
Код спомен обиљежја у Мјесној заједници Доњи Карајзовци
парастос је служен за 6 погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског, 42 борца Народноослободилачког рата и 41 жртву
фашистичког терора из ове мјесне заједнице.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да су поводом
Велике Госпојине, славе храма и Мјесне заједнице Доњи Карајзовци, одали почаст жртвама протеклих ратова.
„Они су положили своје животе да би ми имали Републику
Српски и могућност да креирамо и планирамо свој живот онако
како одговара српском народу на овим просторима“, истакао је
Аџић. Он је додао да је наша обавеза да обиђемо споменике и да
се поклонимо жртвама али и да научимо младе шта значи жртва
за слободу.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Доњи Крајзовци Горан
Шушњар рекао је да обиљежавање славе и помена борцима има
велики значај за све мјештане.
У Доњим Подградцима парастос је служен за 12 погинулих
бораца Одбрамено-отаџбинског, 50 погинулих бораца Народноослободилачког рата и 440 цивилних жртава фашистичког
терора из ове мјесне заједнице.
Предсједник Скупштине града Градишка Миленко Павловић
рекао је да је обавеза српског народа да не заборави оне који су
погинули за слободу у којој данас живимо.
„Морамо сваке године да обиљежавамо значајне датуме из
наше историје и сјетимо се жртава, како некоме за 20-30 година
не би пало на памет да прекраја историју, као што је то случај и у
данашње вријеме. Важно је да се састајемо на оваквим мјестима,
да би и генерације послије нас знале за шта су ови борци

погинули“, нагласио је Павловић.
Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту града
Градишка Радомир Пјанић истако је да је Градишка подручје са
много спомен-комплекса, као што је у Доњим Подградцима, који
свједоче о тешкој и трагичној прошлости Срба на овим просторима.
„Много је жртава из претходних ратова, а оно најмање што ми
можемо је да развијамо културу сјећања на све што се дешавало у
прошлим временима“, закључио је Пјанић.
Предеједник Савјета мјесне заједнице Доњи Подградци
Миленко Јанковић изразио је задовољство јер се сваке године на
Прокоп окупе представници Градске управе, Борачке организације
и мјештани и одају пошту погинулим борцима и жртвама из ове
мјесне заједнице.
Предсједник Борачке организације града Градишка Милован
Гагић подсјетио је да Градска борачка организацијија, у сарадњи са
Градском управом, свештенством Српске православне цркве, те
мјесним борачким организацијама и мјесним заједницама, годишње
организује помене у више од 40 мјеста на подручју Градишке.
„Важно је да се на оваквим мјестима окупљамо и сјетимо
страдалих, јер морамо својој дјеци и другима показати да су се
Срби кроз историју само бранили, а не водили било какве
освајачке ратове“, рекао је Гагић.
Служењем парастоса и полагањем вијенаца на спомен
обиљжја, свих страдалих у протеклим ратовима, присјетили су се
у мјесним заједницама Доња и Средња Јурковица, Требовљани,
Ламинци, Долина, Ново Село, Трошељи, Ровине, Козинци,
Врбашка, Милошево Брдо и Чатрња.

Меморијални збор
у Рогољима
Код Спомен-комплекса у Рогољима 26. јула је одата почаст
погинулим борцима из овог краја у Првом, Другом и посљедњем
одбрамбено-отаџбинском рату.
Положени су вијенци и цвијеће крај бисте народног хероја
Стевана Дукића, те служен парастос за девет погинулих бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата, више од 100 погинулих бораца и
жртава Другог свјетског рата и пет солунских бораца.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић рекао је да се на овом
мјесту може сагледати трагична историја српског народа.
"Свједоци смо историје српског народа, који је добио све
претходне ратове за слободу. Нажалост, још нисмо остављени на
миру да се слободно развијамо, него сваки дан морамо да се за то
боримо", истакао је Аџић.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Рогољи Славко
Васиљевић навео је да је Спомен-комплекс код родне куће
народног хероја Стевана Дукића један од ријетких на овим

просторима који је на једном мјесту објединио споменике жртвама
из Првог, Другог свјетског рата и Одбрамбено-отаџбинског рата.
Васиљевић је навео да је, уз помоћ градоначелника и Градске
управе, ове године реновирана кућа народног хероја, замијењена
столарија, постављена фонтана и нови јарболи, а у плану је
фарбање ограде и уређење зеленила у Спомен-комплексу.
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ВИЈЕСТИ ИЗ КУЛТУРЕ
је новинарима да је веома срећан што је у
Градишку у умјетничком смислу успио
вратити Бору Њежића, који је у свијету
мозаика и свијету умјетности оставио неизбрисив траг. Он је навео да филм није
било тешко направити јер је од првих
кадрова схватио да се ради о великом

Легат Борислава Боре
Њежића представљен
градишкој публици
Легат Борислава Боре Њежића представљен је градишкој публици у галерији
Завичајног музеја. Легат је свечано отвореним прогласио градоначелник Градишке
Зоран Аџић.
Љиљана Њежић, супруга Борислава
Боре Њежића, рекла је да је узбуђена и
срећна што се Боро вратио кући и нагласила да је Боро то заслужио јер му је срце
увијек било у Градишци. Она је додала да
сљедеће године има у плану премјештање
посмртних остатака Боре Њежића у родне
Романовце.
Градоначелник града Градишка Зоран
Аџић рекао је да се, захваљујући Љиљани
Њежић, велики свјетски сликар и мозаичар
Борислав Њежић кроз свој легат вратио у
Градишку и Романовце и да се на тај начин
грађани Градишке могу упознати са његовом величином и радом.
„Градишка има оно шта многи немају и
ми смо у прилици да отпоченемо традицију
и бренд који ће бити познат широм региона
и окупљати скулпторе из читавог свијета
чија ће дјела остати у нашем граду и бити
изложена на јавним површинама,“ рекао је
Аџић. Он је додао да постоји идеја да се
Улица Драгоја Лукића претвори у кроазету
поплочану мозаицима. Аџић је нагласио да

Градишка не заборавља своје људе, свјетске познате личности које су потекле из
Градишке и да је то показала подизањем
споменика Вељку Чубриловићу, бисте
проти Душану Суботићу и да ће се трудити
да врати Градишци оно што је некад била
кад су је звали Мали Београд.
Директор Завичајног музеја Бојан Вујиновић рекао је да је у музеју изложен само
дио легата Боре Њежића и додао да је највриједнија збирка мозаика. Он је нагласио
да, кроз легат и симпозијум, Музеј уз
подршку Града Градишка и Министарства
просвјете и културе симболично враћа
Бору у Градишку.
„Међународни симпозијум у камену
одржаваће се сваке године и сваки пут ћемо
се сјећати лика и дјела Боре Њежића. Кроз
ту манифестацију покушаћемо правити музеј на отвореном,“ рекао је Вујиновић.
У оквиру Првог
међународног симпозијума у
камену-Боро Њежић два
вајара и три мозаичара

умјетнику и да о његовој умјетности свједоче бројни пријтељи на изузетан начин.
Пилиповић је нагласио да је циљ документарног филма "Камен памти“ да
људима из Лијевча и Поткозарја односно
Градишке прикаже о каквој умјетничкој
личности се ради и колико је он важан у
свијету мозаика и сценографије.

Изложба слика
Милована Чикића
У галерији Завичајног музеја у Градишци публика је имала прилику погледати изложбу слика градишког академског
сликара Милована Чикића које су настале
током претходних 17 сазива Ликовне
колоније Градишка. Изложбу је приредио
кустос Завичајног музеја Александар Обреновић који је истакао да је Чикић оснивач
Ликовне колоније Градишка и аутор највише дјела током досадашњих сазива.

На конкурс за Први међународни симпозијум у камену – Боро Њежић пријавило
се 25 аутора из Италије, Русије, Македоније, Египта, Јерменије, Ирана, Украјине,
Јапана, Србије, Хрватске, Аргентине, Шпаније, Израела и Португала.
Одлуком комисије своја дјела стварали
су вајари Андреј Митевски и Милија Чпајак и мозаичари Александар Станојев, Ане
Миљковић и Кристина Понајотов.)

„Камен памти“
Документарни филм "Камен памти“
посвећен лику и дјелу Борислава Боре Њежића, мозаичара свјетског гласа, премијерно је приказан на Љетној позорници
Завичајног музеја у Градишци.
Аутор филма Милан Пилиповић рекао

„У умјетничкој збирци Ликовне колоније Градишка имамо око 300 слика од
преко 50 аутора. Међу њиима се истиче
Милован Чикић, као оснивач и организатор
колоније и аутор 19 дјела која су изложена“,
рекао је Обреновић.
Чикић је навео да је ово необична изложба у необично вријеме, те посебна јер
су изложена његова дјела која је одабрао
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његов бивши ученик. Он је навео да су
слике из различитих сазива Ликовне
колоније Градишка, од његове почетне фазе
рада са уљем на платну и експресионизма,
па до апстракције.

Одржан
осамнаести сазив
Ликовне колоније
На Језеру у Ламинцима код Градишке,
упркос пандемији корона вируса, одржан је
осамнаести сазив Ликовне колоније који је
трајао три дана, а учешће на овом сазиву
узело је десет умјетника са подручја Градишке.
Предсједник Удружења ликовних умјетника општине Градишка Милован Чикић
рекао је да се овогодишњи сазив одржава
под специфичним околностима због новонастале ституације.
“Имали смо намјеру да ове године
зовемо врхунске умјетнике из Србије и
окружења и да на тај начин увеличамо и
прославимо осамнаести рођендан ове колоније,” истакао је Чикић и додао да то
нису били у могућности урадити због појаве вируса корона и да због тога на колонији

учествује десет академских сликара из
Градишке.
У овогодишњој колонији учествовали
су Ренато Ракић, Слободан Видовић, Миле
Средојевић, Младен Стајчић, Љубо Марковић, Огњен Тепавчевић, Александар
Обреновић, Милан Јожић и Ненад Балта.
На овој ликовној колонији први пут
учествовао је Ненад Балта из Градишке
који је рекао да се пријатно осјећа уз дружење са осталим умјетницима, те да све
протиче на завидном нивоу и да је веома
задовољан овом колонијом.
Александар Обреновић, учесник прошлогодишњег сазива колоније у Ламинцима, истакао је да се специфичност
овогодишњег сазива огледа по учесницима
колоније који су са подручја Градишке.Он
је истакао да ће на овом сазиву настати
квалитетна дјела посматрајући почетак
колоније.
Милован Чикић је навео да ће умјетничка дјела са ове колоније бити смјештена у депоу Умјетничке галерије који
ускоро треба да буде завршен, а налази се у
Култруном центру Градишка.
Главни организатор и покровитељ Ли-

ковне колоније је Град Градишка уз помоћ
Завичајног музеја и Културног центра
Градишка.

“Отварач за конзерве”
пред градишком
публиком
У Културном центру Градишка одиграна је премијера представе “Отварач за
конзерве” Градског позоришта Градишка.
Директор Градског позоришта Градишка и глумац у представи Драшко Видовић
рекао је да су са радом на представи почели
у јануару ове године, али да су због ситуације са вирусом корона били приморани
да стану са радом.

“Премијера је требала бити изведена
27. марта на Међународни дан позоришта,
али смо због познате ситуације били
приморани да станемо са радом, а постепеним смиривањем , након више од два
мјесеца наставили смо са радом и градишка публика је, иако у специфичним
условима ограничења броја гледалаца уживала у представи,” рекао је Видовић.
Он је рекао да се са радњом представе
многи могу идентификовати јер се на неки
начин говори о тренутној ситуацији, о
двојици људи у једној врсти карантина и
изолације.
“Ситуација у представи се врти око два
човјека који су усљед свјетске катаклизме,
односно експлозије у фабрици жвака које
су након тога залијепиле цијели свијет, остали сами у борби да преживе”, напоменуо
је Видовић. Он је додао да је рад на пред-

стави био захтјеван и да је потребна
прецизна глумачка игра и саигра између
глумаца.
Режију представе потписује Стојан Матавуљ, а у представи поред Драшка Видовића игра и глумац Адмир Мешић.

Премијерно приказан
филм „Голгота
козарачког дјечака“
У Културном центру у Градишци премијерно је приказан документарни филм
„Голгота козарачког дјечака“ који говори o
дјетињству Боже Видачковића који је као
дјечак преживио страхоте усташког логора
за дјецу у Сиску.
У филму, који је рађен у продукцији
Културног центра, Видачковић говори како
је као осмогодишњи дјечак 1942. године
кренуо у избјеглиштво, прошао трновит
пут преко Старе Градишке и Млаке до
логора у Сиску. Видачковић у филму описује како су усташкиње у одорама часних
сестара у логору у Сиску дјеци давале хљеб
у коме је било натуцано стакло и супу са
киселином, о свом опраштању од два млађа
брата и сестре када је из логора отишао у
једну хрватску породицу, па све до сусрета
са партизанима, боравка у домовима ратне
сирочади и повратка кући у засеок Брђане
у Цимиротима, гдје су га дочекали отац,
маћеха и старија сестра.

У оквиру премијере документарног
филма „Голгота козарачког дјечака“, приказана је и изложба диплома, награда и повеља које је Видачковић добио током свог
радног вијека.
Божо Видачковић преминуо je 09. јула
2020. године у Градишци у 88. години.
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ВИЈЕСТИ ИЗ СПОРТА
У опремање просторија ФК „Бисери“ и мјесне
заједнице Чатрња уложено 100.000 КМ

Градоначелник Градишке Зоран Аџић обишао је почетком јула
радове на уређењу просторија фудбалског клуба „Бисери“ у
Чатрњи. Аџић је рекао да се у оквиру објекта ФК „Бисери“ налазе
и просторије мјесне заједнице Чатрња, за чије опремање су
средства обезбијеђена из пројекта УНДП-а Јачање улоге мјесних

Градоначелник донирао по три
лопте за 19 фудбалских клубова

зајендица у БиХ и градског буџета.
„Истовремено се уређују и просторије ФК „Бисери“ који
представља окосницу спортског развоја у овој мјесној заједници“,
истакао је Аџић. Он је додао да је на подручју Чатрње реализован
и пројекат уређења излетишта на ријеци Јабланици.
Аџић је навео да је Градска управа у посљедњих три године за
уређење инфраструктуре, рад ФК „Бисери“ и реализацију
неколико пројеката у мјесној заједници Чатрња издвојила око
350.000 КМ.
Менаџер Друштвеног центра Градишка Наташа Ристић рекла
је да је Чатрња једна од шест мјесних заједница са простора
Градишке која учествују у пројекту Јачања улоге мјесних заједница
у БиХ и да су захваљујући томе успјели обезбиједити средства за
клупске просторије и излетиште „Наша Јабланица“.
Представник ФК „Бисери“ Миле Ковачевић захвалио се
градоначелнику Зорану Аџићу и Наташи Ристић који су
обезбједили средстава да би се уредиле клупске просторије које
нису биле условне. Ковачевић је истакао како ће нове просторије
веома значити за даљи наставак такмичења у Подручној лиги
Градишка.

Алманах „75 година ФК
Козара Градишка“
Фубалски клуб Козара из Градишке издао је Алманах
посвећен 75. годишњици клуб, чији је аутор спортски
новинар Радио Градишке Слободан Борјановић.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић организовао је
пријем за представнике деветнаест фудбалских клубова који се
такмиче у Подручној и Градској лиги и том приликом им
уручио по три лопте.
Аџић је рекао да се седам клубова са подручја Градишке
такмичи у Градској, дванаест у Подручној лиги, а седам у
вишим ранговима такмичења, те да је пандемија вируса корона
и њих довела у тешку финансијску ситуацију.
"Осим редовних буџетских транши за спортске клубове,
потрудили смо се да изнађемо и додатна средства за набавку
фудбалских лопти за одигравање званичних утакмица. Град
Градишка је у буџету за 2020. годину издвојио 412.000 КМ за
спорт, али годишње издвоји и додатна средства уколико се
укаже потреба", навео је Аџић.
Он је позвао представнике клубове да анимирају што више
младих да се баве фудбалом и тако постају физички и ментално
здравије личности.
Предсједник Фудбалског клуба "Торпедо" из Церовљана
Ново Милановић захвалио је градоначелнику и Градској управи
на донираним лоптама, али и за остале донације и средства која
се улажу за такмичења и побољшање инфраструктуре на
фудбалским стадионима. Он је навео да ће ове године добити
велику помоћ и од Фудбалског савеза Републике Српске, који ће
за све клубове финансирати 50 одсто трошкова котизација и
издвајања за службена лица на утакмицама.
Укупна вриједност донираних фудбалских лопти је око
6.000 КМ.

Борјановиће је рекао да је овај Алманах наставак
Монографије коју је 2015. године написао поводом 70 година
постојања Козаре, та да је у нешто више од 100 страна
објединио тридесетак страна кратког историјата клуба и све
утакмице и дешавања везана за Козару у посљедњих пет
година. Он је додао да планира наставити биљажити све
утакмице Козаре и дешавања у клубу, како би за пет година,
на 80. рођендан клуба, имао спреман материјал за издавање
допуњеног издања Монографије.
„Вјерујем да ће и та Монографија за пет година угледати
свјетло дана, јер сам у свом раду до сада имао велику
подршку предсједника Козаре Миленка Павловића Милера,
директора клуба Синише Ђурића и градоначеника Градишке
Зорана Аџића“, навео је Борјановић. Он је изразио увјерење
да ће Козара свој 80. рођендан дочекати на реконструисаном
Градском стадиону и као стабилан клуб у Премијер лиги БиХ.
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“Нитен” успјешан на Првенству Републике
Српске и Првенству регије Крајина
Млади каратисти Нитена из Градишке освојили су 24 медаље
на карате првенству регије Крајина за узраст од 7 до 13 година
које је одржано крајем августа у Челинцу. На Првенству је
учествовало 15 такмичара из Градишке који су кући донијели 8
златних, 9 сребрних и 7 бронзаних медаља. Посебно добре
наступе имали су Јасмина Баврлић, Анастасија Симуновић,
Ђорђе Марић и Вукашин Чавка.
На карате Првенству Републике Српске за кадете, јуниоре и
млађе сениоре до 21 године које је одржано крајем септембра у
Бањалуци каратисти Нитена освојили су укупно 20 медаља, 10
у дисциплини кате и 10 у дисциплини борбе. Посебно добре
наступе за клуб из Градишке имали су Петар Кутић, Дамјан
Голић, Милана Шукало, Јована Суботић и Тијана Благојевић.
На првенству, у организацији карате Савеза Републике
Српске, учествовао је 31 клуб са више од 200 такмичара.
На Првенству Републике Српске за полетарце, пионире и
наде, узраст дјеце од 7 до 13 година, одржаном почетком октобра

у Билећи, 12 такмичара Нитена из Градишке освојило је 16
медаља, 5 златних, 6 сребрних и 5 бронзаних. Првенство је
одржано у катама и борбама појединачно и екипно, у
организацији Карате савеза Републике Српске а на првенству је
учествовало 27 клубова и 230 такмичара.
Прваци Републике Српске у категорији борбе постали су
Ђорђе Шмитран, Небојша Ратковић и Јасмина Баврлић, у
категорији кате екипно
Ђорђе Малиш, Ђорђе
Миа Гвозденац –
Шмитран и Петар Дејабудућност
новић, док су у борбама
екипно прваци Српске
борилачког спорта
постали Ђорђе Малиш,
Небојша Ратковић, Ђорђе
Шмитран и Петар Дејановић.

Бесплатна школа у џудо клубу “Козара”
Џудо клуб Козара
из
Градишке
организовао
је
бесплатну школу за
дјецу и одрасле.
Предсједник клуба и
тренер Сашка Тркуља
рекла је да у клубу већ
имају млађу секцију и
да им је жеља да им се
придруже и мало
старији, узраста од 17
до 25 година.
Џудо клуб Козара
основан је у фебруару
ове године и тренутно
имамо око 40 младих џудиста који су спортске вјештине стицали у џудо секцији Школе спорта
Лидер рекла је Тркуља и додала да су до сада учествовали на на Првенству Републике Српске
у Мркоњић Граду гдје су освојили златну медаљу, док су на Државном првенству БиХ у Витезу
освојили двије бронзане медаље. Учествовали су и на такмичењима у Лакташима и Загребу
одакле су се вратили са 12 медаља.
Тркуља је истакла да је за Градишку веома значајно да има џудо клуб, обзиром да је
УНИЦЕФ прогласио џудо за најкориснији спорт за физички и психички развој дјеце и
омладине од 4 до 21 године, те да је то спорт који дјеца веома рано могу да почну да тренирају.
Тркуља је најмлађи тренер у БиХ. У току џудо каријере, у кадетској, јуниорској и сениорској
конкуренцији освајала је медаље на балканским првенствима, неколико пута била је првак
БиХ, а има и на десетине медаља са републичких такмичења.

Миа Гвозденац рођена је 16.
12. 2003. године у Градишци, а са
борилачким спортом сусрела се
још у предшколском узрасту када
је кратко била члан Карате клуба
Соко код тренера Милутина
Пуљаревића. Каратеом се озбиљније почела бавити нешто
касније у клубу ММА Донски
код тренера Александра Донског.
Почела је да остварује врхунске резултате освојивши прегршт медаља – 12 златних, 9
сребрних и 4 бронзане. На
“Отвореном купу Градишка
2015.” проглашена је за најбољег
такмичара, а постала је носилац
плавог појаса други дан.
Миа се са каратеом опростила 2018. године уписавши се
у “Аикидо клуб”. Тежећи новим
успјесима Миа је већ стигла до
плавог појаса освојивши три
сребрне медаље у новом спорту.
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Градоначелник Градишке честитао Теи
Ковачевић освајање турнира у Паризу

Поводом освајања међународног
тениског турнира за млађе јуниоре Paris
bowl градоначелник Градишке Зоран
Аџић упутио је честитку нашој
суграђанки Теи Ковачевић.
„У име Града Градишка и у своје
лично име упућујем ти срдачне честитке
поводом освајања европског тениског
турнира за млађе јуниоре „Paris bowl“ у
Француској. Са изузетним поносом
гледамо на твоје успјехе, који су увјерен
сам, још увијек, само почетак твоје
блиставе каријере.
„Посебно је задовољство што
Градишка има врхунског младог
спортисту чији резултати на најбољи
начин презентују наш град и другима
служе као подстицај за бављење спортом.
Радујемо се твојим новим успјесима,“
наводи се у честитки градоначелника
Аџића.
Теа Ковачевић освојила је нову титулу

у категорији У10 на међународном
тениском турниру Paris bowl који је
одржан у Паризу од 15. до 20. августа. Теа
је у борби за злато савладала Фарах
Јанссен из Белгије са резултатом 6:3, 6:0.
Тренер и отац младе тенисерке Марко

Ковачевић рекао је да је Теа водила тешку
борбу са Фарах јер је она била боље
кондиционо припремљена. Ковачевић је
нагласио да је Теа од 10 одиграних мечева
само један изгубила и то од дјевојчице из
старије категорије.

Одржан Меморијални турнир у Козинцима

25. Меморијални фудбалски турнир “Да се не заборави
2020”, који организују Мјесна заједница Козинци, Мјесна
борачка организација и Фудбалски клуб Братство одигран је у
знак сјећања на погинуле борце и цивилне жртве Одбрамбеноотаџбинског рата.

Због епидемиолошке ситуације одиграна је једна утакмица
између домаћина ФК Братство и ФК Вилуси. Фудбалери из
Вилуса забиљежили су побједу на поменутом турниру. Они су
након регуларних 90 минута који су заврсени резултатом 0:0,
након бољег извођења пенала, остварили побједу 9:8.

КК „Лидер“ организовао турнир „Back to school”

У организацији Кошаркашког клуба Лидер Градишка на спортском терену
ОШ „Васа Чубриловић“ одржан је тродневни турнир у уличној кошарци „Back to
school “.
Предсједник и тренер КК Лидер Огњенка Јовичић, рекла је да је веома
задовољна одржаним турниром и да се успјех турнира огледа у задовољству и
срећи дјеце која су учествовала на њему. Она је додала да ће средстава прикупљена
од котизације бити утрошена за куповину школског и дидактичког прибора за
ученике из социјално угрожених породица и породица са четворо и више дјеце.
Ове године на турниру је био пријављен већи број екипа него прошле године.
Учешће је узело 50 екипа, свих узраста, како мушке тако и женске категорије, а
овај пут је организован и спортски полигон намијењен дјеци млађег узраста и
инклузивни полигон за дјецу из Удружења „Дуга“.
КК Лидер из Градишке ове сезоне је потписао споразум са КК Ушће из Бања
Луке, којим ће све узрасне селекције КК Лидер наступати под бојама овог клуба.
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ХУМАНОСТ НА ДЈЕЛУ

Удружење „Дуга“ реализовало бројне активности у протеклом периоду

Удружење родитеља дјеце са аутизмом „Дуга“ Градишка
током ванредне ситуације извазване вирусом корона наставило
је активности на нешто другачији начин, који су прилагодили
савјетима надлежних институција.
Предсједник овог Удружења Саша Касагић рекао је да су од
почетка ванредне ситуације били на располагању Цивилној
заштити и Црвеном крсту са којима су реализовали многе акције
и додао да су током новонастале ситуације имали подршку
наведених организација и Градске управе.
„Нисмо хтјели да нас ова цјелокупна ситуација одвоји од
редовних активности па смо савјетодавни рад са дјецом,
родитељима и терапеутима наставили путем вибер групе и низ
других апликација“, рекао је Касагић и напоменуо да је тиме
настављен контунуитет рада Удружења. Он је истакао да су,

поред Црвеног крста који је два пута донирао прехрамбено
хигијенске пакете за све породице укључене у рад „Дуге“, помоћ
Удружењу пружили и Министарство финансија Републике
Српске и Градска управа.
Касагић је истакао да су потписали уговор са Каритасом
БиХ о уласку у регионални пројекат „YOUR JOB“ који ће им
бити од помоћи при запошљавању младих кроз отварање
савјетовалишта, обуку за активно тражење посла и друге активности које имају за циљ оспособљавење и образовање младих.
Како би успјешно наставили са радом “Дуги” су била
потребна одређена средства. Представнице Градске организације Актива жена социјалдемократа Градишка донирале су
штампач са скенером јер су у Удружењу нагласили да им
недостаје такав уређај. Поред штампача са скенером, донирани
су и сто и столице за кабинет логопеда и кабинет психолога.
У сарадњи са Кошаркашким клубом “Лидер” чланови “Дуге”
учествовали су на првом инклузивном атлетском митингу
одржаном у Бањалуци у организацији Школе спорта за особе с
потешкоћама у развоју "Сунце". Такмичари из Градишке, дјеца
из Удружења “Дуга” освојили су три медаље, двије сребрне и
једну бронзану. Такмичење је подржано од стране Специјалне
олимпијаде у Босни и Херцеговини.
Дјеца из Удружења “Дуга” посјетила су Градишку “Куглану”
и имала прилику да се опробају у куглашком спорту. Предсједник Куглашког клуба “Козара” Дарко Лацковић рекао је да су
до међусобне сарадње дошли у договору са Драганом Кулашом,
који ради као дефектолог у Удружењу “ Дуга” а рекреативно се
бави овим спортом.
Удружење родитеља дјеце са аутизмом „Дуга“ Градишка
тренутно броји око 35 породица.

У парку код аутобуске станице у
Градишци изграђен је моторички
парк, пројекат који су реализовали
Удружење родитеља дјеце са
аутизмом „Дуга“ и Омладински
центар “Петар Кочић“.
Члан управног одбора Удружења
„Дуга“ и координатор пројекта
Томислав Ковачевић рекао је да је
моторички парк изграђен за дјецу са
сметњама у развоју, али да је
доступан и за сву другу дјецу која
долазе у тај парк.
„Ми смо се уклопили у план
Градске управе која планира да парк
код аутобуске станице има више
сегмената. „Дуга“ и „Петар Кочић“
осим моторичког парка планирају изградњу теретане на отвореном, „Завичајни
музеј“ ће правити дидактичке игре за дјецу, „Туристичка организација Градишка“ у
сарадњи са „Градском чистоћом“ планира изградњу лавиринта од лаванде, а трим
стаза ће бити изграђења у сарадњи Градске управе и Трустичке организације,“ рекао
је Ковачевић.
Према његовим ријечима моторички парк у Градишци је једини парк овог типа
у Републици Српској.
„Ми овај парк правимо из нужде јер дјеца чланови „Дуге“ имају одређену
проблематику коју рјешавамо, између осталог, и вјежбама са тренерима у школи
спорта „Лидер“ који са нашом дјецом раде бесплатно и дају нам подстрек да идемо
даље. Дјеца су задовољна и сваким тренингом напредују,“ нагласио је Ковачевић.
Он је рекао да је вриједност пројекта „Моторички парк“ око 40.000КМ и додао
да је реализација пројекта почела прошле године те да се нада да ће у току сљедеће
године бити довршен. Ковачевић је нагласио да су пројекат подржали Град
Градишка, Кабинет Предсједника Републике Српске као и Министраство породице
омладине и спорта. Осим њих значај пројекта су препознала и бројна правна лица
са подручја града.

У Градишци
изграђен први
„Моторички парк“ у
Републици Српској

Пакети помоћи слијепим
и слабовидим лицима
Градска организација слијепих
Градишка
подијелила
је
15
прехрамбено хигијенских пакета
својим члановима.
Предсједник ове организације
Жељко Штрбац рекао је да пакети
садрже 20 прехрамбено- хигијенских
артикала и да је ријеч о донацији
Фонда солидарности Републике
Српске.
Он се захвалио Градској управи
која је члановима организације
донирала пет сјетвених пакета који су
подијељени
радно
способним
члановима и навео да им свака помоћ
много значи јер већина њих није
запослена и старије је животне доби.
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Градска управа обезбиједила 250 пакета
помоћи за социјално угрожене породице

Волонтери Градске организације
Црвеног крста Градишка подијелили су
почетком јула 250 прехрамбено-хијенских
пакета за социјално угрожене породице,
за чију набавку је средства обезбиједила
Градска управа.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић
рекао је да је то други пут да Градска
управа од почетка пандемије вируса
корона обезбјеђује пакете помоћи за
социјално угрожено становништво,

подсјећајући да је крајем марта
подијељено више од 300 пакета.
Аџић је изјавио новинарима да се
пакети дијеле на основу спискова које је
Градска управа добила од Центра за
социјални рад, Борачке организације,
Удружења пензионера и савјета мјесних
заједница у Градишци.
"Желимо да на основу социјалне карте
помогнемо онима који су најугроженији у
овим тешким временима", нагласио је

Аџић и додао да је вриједност сваког
пакета око 40 КМ.
Он је истакао да је Градишка једна од
ријетких локалних управа која издваја
значајан проценат буџетских средстава за
социјална давања, наводећи да се од
укупног градског буџта, од око 28
милиона КМ, четири милиона КМ издваја
за социјалне потребе грађана.
"Градишка нема већи проценат
социјално угруженог становништва од
других локалних заједница у Републици
Српској, али желимо да помогнемо свима
који су су стању социјалне потребе",
нагласио је Аџић.
Секретар Градске организације
Црвеног крста Градишка Борко Девић
рекао је да је социјално угроженим
породицама у Градишци од почетка
пандемије вируса корона подијељено
више од 1.000 пакета, за чију набавку су
средства обезбиједили Градска управа,
Црвени крст и бројни донатори. Девић је
навео да Црвени крст Градишка током
године прехрамбеним и хигијенским
намирницама снабдијева око 100
социјално угрожених породица, али да је
ситуација везана за вирус корона
условила да је помоћ била потребна већем
броју породица.

Олакшана борба „Мрвицама“
Удружење родитеља пријевремено рођене дјеце „Мрвице“ успјело је уз помоћ институција Републике Српске, донатора и
грађана да набави апарат за лијечење ретинопатије код пријевремено рођене дјеце, за шта је издвојено 93 000 КМ и који ће
бити уручен Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Предсједник овог Удружења Данка Мирјанић рекла је да је 50.000 КМ за апарат дао кабинет премијера Српске, а 43.000 КМ
је прикупљено у оквиру акције "Љубичасти новембар", од чега је 10.000 КМ дао кабинет Предсједника Републике Српске.
"Срећни смо и захвални што је набављен апарат, јер је од изузетног значаја за нашу дјецу. Прије набавке апарата бебе смо
морали транспортовати за Београд што је било компликовано. Сада смо ријешили овај проблем", рекла је Мирјанићева.
Она је додала да је ово први апарат за лијечење ретинопатије у БиХ.

“Нарцис” обезбиједио бесплатне
мамографске прегледе
Удружење жена
обољелих од рака
дојке
„Нарцис“
Градишка, поводом
обиљежавања Дана
здравља,
под
покровитељством
фондације „ Think
Pink – заједно смо
ј е д н о “
организовало
је
б е с п л а т н е
мамографске прегледе за жене из мјесних заједница Лужани и
Турјак. Ове године обезбијеђено је 100 бесплатних мамографских
прегледа који се врше у мобилном мамографском возилу.
Предсједница Удружења жена обољелих од рака дојке
„Нарцис“ Градишка Свјетлана Крагуљ рекла је да је у Лужанима
урађено 50 мамографких прегледа и 50 прегледа у мјесној
заједници Турјак.

Удружење “Свјетлост” подијелило
пакете школског прибора
У д р у ж е њ е
самохраних родитеља
„Свјетлост“ из Градишке
организовало је подјелу
25 пакета школског
прибора члановима овог
удружења којима је то
највише било потребно.
Предсједница
Удружења „Свјетлост“
Валентина Перић, рекла
је да планом и програмом Удружења „Свјетлост“ сваке
године врше подјелу прехрамбених и хигијенских пакета
међутим ове године, али да ове године с обзиром на појаву
вируса корона нису били у могућности да то ураде. „Због
тога смо одлучили да то буде школски прибор који смо
подијелили дјеци од првог до петог разреда“, истакла је
Перићева.
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Долетјеле роде

Мали Грађани Градишке
-дјеца рођена и уписана у
Матичну књигу рођених града
Градишка од 1. маја
до 30. септембра 2020. године
Миловановић Стефан, син Марка и
Маје; Петковић Наоми, кћи Вање и Тање;
Сувајац Марко, син Мирослава и Јелене;
Глишић Марко, син Братислава и Мирјане;
Марчета Марко, син Јована и Жељке;
Керановић Дуња, кћи Дејана и Маје;
Оршулић Леон, син Клаудија и Данијеле;
Јотић Марија, кћи Славише и Наде; Кукрић
Василија, кћи Данијела и Весне; Панић
Милона, кћи Симе и Душице; Малешевић
Димитрије, син Александра и Станиславе;
Слијепчевић Теодора, кћи Ђуре и Владане;
Блесић Сара, кћи Миле и Александре;
Радовић Ирена, кћи Младена и Милане;
Делић Михајло, син Радослава и Дамјанке;
Михајловић Теодора, кћи Константина и
Марије; Јањетовић Стефан, син Немање и
Милане; Кочић Филип син, Драгана и
Ренате; Петрић Немања, син Новице и
Слободанке; Вујановић Исидора, кћи
Страхиње и Зорице; Ивица Дејан, син
Ивана и Александре; Ћелић Михајло, син
Милоша и Невене; Бјеловук Андреј, син
Драгослава и Анђеле; Драшко Лука, син
Огњена и Невене; Љољић Милош, син
Ђорђа и Сузане; Праштало Жељана, кћи
Мирослава и Сузане; Смиљанић Лара, кћи
Луке и Тихане; Пушкар Софија, кћи Јована
и Дивне; Малкоч Ајлина, кћи Ервина и

Зекије; Штрбац Викторија, кћи Драгана и
Тијане; Чолић Лазар, син Николе и Андрее;
Миљевић Јакша, син Жарка и Свјетлане;
Станојевић Василије и Петар, синови
Дејана и Сузане; Ковачевић Душан, син
Милана и Вање; Татић Урош, син Мире и
Вање; Савановић Калина, кћи Мирка и
Маријане; Тодоровић Ива, кћи Владимира
и Сање; Жмирић Његош, син Милана и
Тамаре; Нинић Софија, кћи Славе и
Невене; Живковић Лука, син Бојана и
Мирјане; Кољанин Чарна, кћи Слободана
и Минеле; Шербула Софија, кћи Бојана и
Бојане; Вучић Данило, син Давида и
Дајане; Јокић Данило, син Данијела и
Слађане; Хрваћанин Сара, кћи Милана и
Жељке; Касагић Елена, кћи Владимира и
Наде; Сивац Стефан, син Небојше и
Жељке; Поповић Никша, син Далибора и
Тање; Злојутро Ивана, кћи Драгана и
Сашке;Аџић Младен, син Саве и Невене;
Иваштанин Катарина, кћи Стојана и Ане;
Рапић Алекса, син Драгослава и Милане;
Гајановић Лазар, син Немање и Сање;
Старчевић Иван, син Бојана и Милкице;
Бојанић Радован, син Раде и Сузане;
Вујмиловић Софија, кћи Силвија и Бојане;
Струнић Тијана, кћи Душка и Сандре;
Мухаремовић Мустафа, син Амела и
Нермине; Видек Дејан и Саша , синови
Мирка и Слободанке; Иваштанин Јања, кћи
Дејана и Соње; Гвоздерац Паула, кћи
Огњена и Бојане; Голић Анастасија, кћи
Драгутина и Биљане; Марковић Филип,
син Бојана и Јелене; Комљеновић Аника
Петра, кћи Саше и Бојане; Њежић Нађа,

кћи Горана и Кристине; Тодоровић
Михаило, син Милоша и Наташе;
Качавенда Јована, кћи Новице и Снежане;
Стајчић Андреј, син Жарка и Радославе;
Шкорић Уна, кћи Васе и Борјане;
Хуремовић Мирнес, син Ердина и Јасмине;
Тодовић Шарлот, кћи Владе и Халиме;
Радонић Нина, кћи Николе и Сање;
Хрустић Франческо, син Хрустић Романе;
Вранић Емилија, кћи Драгана и Божане;
Вучић Лука, син Небојше и Бојане; Шарић
Теодора, кћи Немање и Драгане; Башкало
Софија, кћи Тихомира и Драгане; Вранић
Софија, кћи Милана и Татјане; Поповић
Милица, кћи Горана и Душице;
Миљановић Емилија, кћи Николе и Весне;
Бабић Лана, кћи Рицхарда и Бојане; Доган
Надијан, син Сандија и Невене; Видовић
Хелена, кћи Данијела и Николине; Крстић
Лазар, син Стефана и Андреје; Каран Сања,
кћи Душана и Маринеле; Бајић Вукашин,
син Јовице и Ање; Митровић Марија, кћи
Слободана и Слађане; Николић Огњен, син
Бојана и Жане; Милошевић Ана, кћи
Далибора и Санеле; Пилиповић Уна, кћи
Ненада и Марије; Петровић Теодора, кћи
Милорада и Бојане; Шеткић Лаура, кћи
Дејана и Тине; Кекеровић Алекса, син
Богдана и Горане; Борковић Ана, кћи Игора
и Иване; Обрадовић Габријел, син
Велибора и Савке; Васић Ивана, кћи
Ненада и Јелене; Дивић Ђорђе, син
Александра и Сање; Поповић Вукашин,
син Николе и Звездане; Чатак Алина, кћи
Адмира и Фатиме; Ковачевић Марија, кћи
Младена и Свјетлане; Кнежевић Марија,
кћи Младена и Драгане; Мачкић
Милана,кћи
Слободана и Гордане;
Качавенда Виктор, син Срђана и Милијане;
Зељковић Матија, син Мирка и Оливере;
Гојковић Мила, кћи Велибора и Божане;
Тополовић Бане, син Ђорђа и Драгице;
Смолић Марија, кћи Давора и Јелене;
Полић Тара, кћи Зорана и Бојане; Бабић
Урош, син Дарка и Тамаре; Мандић
Милица, кћи Александра и Дајане; Васић
Урош, син Александра и Мирјане; Чичић
Уна, кћи Данијела и Сњежане; Вучковац
Бобана, кћи Петра и Вукице; Раковић
Софија, кћи Младена и Дајане; Шушњар
Јана, кћи Горана и Вере; Зарић Ардијан,
син Халила и Јасмине; Шкорић Лазар, син
Огњена и Јоване; Каруповић Урош, син
Саше и Сање; Месулић Марко, син Зорана
и Данијеле; Раца Милица, кћи Николе и
Слађане; Новковић Филип, син Николе и
Мартине; Павишић Магдалена, кћи Дејана
и Татјане; Јањанин Ема, кћи Раде и Сузане;
Пекић Милица, кћи Срђана и Бојане;
Крављача Нађа, кћи Страхиње и Јелене;
Лугоња Уна, кћи Драгана и Татјане; Лекић
Павле, син Косте и Славице; Пријак Атина,
кћи Илије и Тамаре; Гускић Николина, кћи
Славише и Санеле; Суботић Анастасија,
кћи Горана и Весне; Милиновић Давид,
син Марка и Невене; Бабичић Алексеј, син
Милана и Јелене; Воргуца Анастасија, кћи
Милорада и Николине; Илић Јаков, син
Срђана и Кристине; Пајдић Теодора, кћи
Немање и Драгане; Пеулић Виктор, син
Дарка и Неде.
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