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Поштовани суграђани,

у овом броју Градишких новина доносимо вам
информације о свим најбитнијим догађањима на
подручју нашег града. Из самог садржаја је вид-
љиво да се и градило и радило упркос тешкој го-
дини коју је обиљежила пандемија вируса
„корона“. 

Изграђене су и отворене „Арена Градишка“,
Дом културе „Србија“ у Новој Тополи,  фонтана у
насељу Сењак, адаптирани друштвени домови,
изграђена бројна дјечија игралишта и слично.
Наставило се и са асфалтирањем локалних пу-
тева, градских улица и уређењем урбаног под-
ручја Градишке.

Пандемија вируса корона није успјела у по-
тпуности да заустави ни културни ни спортски
живот града, а хуманитарно дјеловање је више
него икада избило у први дан. Уз жељу да оста-
нете здрави,

поздравља Вас 

Редакција Градишких новина.
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„2020. годину је првенствено обиљежила пандемија
вируса корона, али Градска управа није стала са започетим
плановима. Са поносом можемо рећи да смо остварили оно
што смо планирали буџетом за 2020. годину и на тај начин
покушали помоћи градишкој привреди да избјегне колапс,“
рекао је градоначелник Градишке Зоран Аџић гостујући у
програму Радио Градишке.

Он је истакао да ће се у 2021. години наставити са
капиталним инвестицијама као што је пројекат прикупљања
и пречишћања отпадних вода.

“Избором имплементацијског консултанта већ је започет
пројекат прикупљања и пречишћања отпадних вода на
простору града Градишка. Добили смо 14,5 милиона евра
гранта од Њемачке државне развојне банке и агенције
“СЕКО”. Очекујемо да се убрзо крене са радом на терену и да

ће у наредне двије до три године бити рјешено прикупљање
и пречишћање отпадних и оборинских вода. Ми ћемо бити
једна од ријетких локалних управа у региону која има
системски ријешен тај проблем”, рекао је Аџић. Он је додао
да је Градишка једна од ријетких управа која је у 2021. годину
ушла са усвојеним буџетом. Истакао је да су у прошлој
години због пандемије вируса корона били смањини директни
приходи, али и приходи од индиректних пореза и нагласио да
Градска управа неће зауставити инвестициони развој града
Градишка јер би то било погубно.

“Свјесно смо ушли у такву одлуку и имамо обећање
помоћи Владе и институција Републике Српске како
превазићи економску кризу, али и уз отварање путева ка
развојним агенцијама Европске уније то је могуће”, рекао је
Аџић.

Градоначелник Градишке је нагласио да Градишка има
развојну перспективу у 2021. години.

“Ми смо свјесни економске ситуације у свијету, али ако
станемо тешко ћемо се покренути. Ићи ћемо планираном
динамиком, тражићемо модалитете како да привучемо што
више инвестиција на простор Градишке и да се отворимо
према развојним агенцијама Европске уније,” рекао је Аџић и
позвао пољопривреднике да изврше легализацију својих
пољопривредних објеката у чему ће им помоћи Градска
управа, јер ће на тај начин моћи аплицирати ка фондовима
Европске уније, првенствено ИПАРД фонду за
пољопривреднике.

Аџић је рекао да је Градишка мултиетничка средина у
којој се уважавају различитости које се требају спојити у
једну снагу која ће бити покретачка снага Градишке. Он је
истакао да су сви људи добре воље који желе да развијају
своје пословне пројекте добродошли у Градишку.

Српски члан Предсједништва БиХ
Милорад Додик и градоначелник
Градишке Зоран Аџић свечано су
отворили спортску дворану "Арена
Градишка", капитални и за развој
спорта у Градишци најзначајнији
изграђени објекат у посљедње четири
и по деценије.

Додик је честитао Градској управи и
градоначелнику Аџићу на успјешно
завршеном пројекту те напоменуо да је
изградњу спортске дворане пратило
много изазова.

"Ово је доказ наше способности да
можемо да обезбиједимо стручне
кадрове да овакаве објекте пројектују и
извођаче који то треба да изграде, те
Градску управу која то квалитетно прати
са становишта стандарда и дозвола. Ово
је доказ још једног нашег успјеха",
нагласио је Додик. Он је пожелио
спортистима добре резултате те
поручио грађанима Градишке да буду
поносни на ову дворану.

Аџић је истакао да је отварање
спортске дворане велики дан за младе
људе и спортисте у Градишци.

„Арена Градишка“ је велелепан и
мултифункционалан објекат који има
три сале. То су велика универзална сала,
мала сала за одбојку и кошарку и
дворана за борилачке спортове", навео
је Аџић. Он је истакао да Градишка има
23 клуба дворанских спортова који су
освајали значајна такмичења и
доносили европске и свјетске медаље.

Изградња спортске дворане, која је

почела 2008. године, коштала је око 14
милиона КМ, а у изградњи су
примијењени најсавременији стандарди
енергетске ефикасности. Уз дворану и

фудбалски стадион изграђен је и
фудбалски терен са вјештачком травом
како би и фудбалери имали боље услове
за тренинге и утакмице.

Кошаркаш ОКК Козара Игор
Дамјановић рекао је да ће сада имати
много боље услове и да се надају уласку
у Прву лигу Републике Српске. Он је
навео да су до сада тренирали у
школској дворани, а утакмице
одигравали у дворани у Александровцу.

"Арену Градишка" су, заједно са
Додиком и Аџићем, отворили чланови
градишких спортских клубова, а отва -
рању су присутвовали представници
градских и републичких власти.

ГРАДИШКА ДОБИЛА МОДЕРНУ СПОРТСКУ ДВОРАНУ - „АРЕНА ГРАДИШКА“

Аџић: У 2021. години нећемо зауставити инвестициони развој Градишке
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У Новој Тополи свечано је отворен Дом културе „Србија“
за чију изградњу је Влада Србије издвојила 500.000 КМ.
Отварању су присуствовали предсједница Владе Србије Ана
Брнабић, заједно са највишим званичницима Српске, српским
чланом Предсједништва БиХ Милорадом Додиком,
предсједницом Жељком Цвијановић, премијером Радованом
Вишковићем као и градоначелником Градишке Зораном
Аџићем.

Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је да је Србија

константно уз Српску, у добрим и тешким временима, као и
у реализацији бројних пројеката. Она је нагласила да су
Србија и Српска заједно јаче и дјелују као један тим. "Заједно
смо јачи. Бићемо и у будућности заједно", поручила је
Брнабићева.

Предсједница Цвијановић је истакла да овај објекат
представља заједнички напор институција Српске и Србије,
Градишке и свих који су на њему предано радили.

"Свјесни смо да имамо још много изазова, али ово је
велики дан који треба уписати у историју Нове Тополе",
поручила је Цвијановићева и захвалила предсједнику Србије
Александру Вучићу и премијеру Брнабић на сарадњи и
односима Српске и Србије који никада нису били бољи.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић захвалио се
предсједнику Србије Александру Вучићу и премијерки Ани
Брнабић  што су издвојили 500. 000КМ и доказали како
Србија мисли на Српску. Он је рекао да ће  Дом културе
“Србија”  бити отворен не само за мјештане Нове Тополе већ
за све лијевчанске мјесне заједнице, јер ће то бити храм
културе Лијевче поља који ће допринијети друштвеном и
културном развоју овог краја.

Аџић се захвалио Влади Србије на донацији од 500.000
евра за изградњу вртића у Градишци који би на прољеће
требао бити отворен за нових 160 полазника.

У НОВОЈ ТОПОЛИ СВЕЧАНО ОТВОРЕН ДОМ КУЛТУРЕ „СРБИЈА“

Изграђена
играоница у

Врбашкој
Градишка иницијатива-ГРИН

привела је крају изградњу још једне
играонице у Врбашкој која је дио
пројекта "Рурални активизам" који је
ГРИН реализовао уз подршку Градске
управе Градишка.

Предсједник Скупштине удружења
Грин Бранко Страживук рекао је да је
овај пројекат урађен у три руралне
мјесне заједнице Вилуси, Врбашка и
Бок Јанковац.

„У Вилусима смо урадили набавку
столица и столова за потребе
Друштвеног дома, овдје у Врбашкој
смо саградили дјечију играоницу, док
је пројекат изградње коша у Бок
Јанковцу планиран одмах послије
завршетка овог пројекта", додао је
Страживук.

Поред поменутих пројеката, ГРИН
планира да реализује и пројекте у
ужем дијелу града Градишка, поручује
предсједник Удружења Душан Ристић.

"У наредном периоду планирамо
да урадимо и један бетонски сто за
стони тенис у новом парку код
Аутобуске станице, гдје већ постоји
мулти функционални терен за дјецу",
напоме нуо је Ристић.

Градишка иницијатива има за циљ
да подстакну младе на активизам и
активно дјеловање у својим како мјес -
ним заједницама, тако и на подручју
ци је лог  града Градишка.

Додик и Аџић отворили реконструисани
друштвени дом у Врбашкој

Реконструисани друштвени дом у
мјесној заједници Врбашка, чија је
реконструкција и опремање коштала
424.000 КМ, свечано су отворили
српски члан Предсједништва БиХ
Милорад Додик и градоначелник
Градишке Зоран Аџић.

Додик је честитао градским
властима и мјештанима Врбашке на
успјешно реализованом пројекту
реконструкције друштвеног дома,
наводећи да се он налази уз објекат

школе и спортске сале који су прије пар година изграђени средствима Владе
Републике Српске.

„Раније је реконструисан пут од Врбашке према Горњим Подградцима, а
прошле године завршена изградња тог пута према Мраковици. Тиме цијели
овај крај добија сасвим другу димензију и носи печат нас који смо то радили“,
нагласио је Додик.

Он је истакао да је у Врбашкој видљиво да је Културно-умјетничко друштво
„Мирково коло“ центар окупљања и друштвених збивања.

„Због тога су и заслужили да имају овакав један објекат, који ће користити
дјеца, омладина али и они старији. Ово је лијеп примјер организације мјесне
заједнице који треба и други да слиједе“, додао је Додик.

Градоначелник Аџић је истакао да је друштвени дом у Врбашкој прије
неколико деценија био препознатљив по организованим игранкама, а у
посљедњих неколико година по активностима Културно-умјетничког друштва
„Мирково коло“.

„Ово друштво окупља дјецу и омладину из Врбашке и сусједних села.
Градска управа је то препознала и подржана од српског члана Предсједништва
БиХ и Владе Републике Српске одлучила да обнови и догради друштвени дом
који има 400 квадратних метара, са салом за манифестације и просторијама за
рад Савјета мјесне заједнице и других организација“, рекао је Аџић.

Предсједник Савјета мјесне заједнице Врбашка Илија Грбић захвалио је
Додику и Аџићу на подршци приликом реконструкције друштвеног дома који
ће, уз школу и православни храм који је у изградњи, красити центар овог села.
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Српски члан Предсједништва БиХ
Милорад Додик и градоначелник
Градишке Зоран Аџић свечано су
отворили новоизграђени мултифункци -
о нални друштвени објекат у Крушкику
за чију је изградњу, опремање и спољно
уређење из градског буџета издвојено
320.000 КМ.

Додик је изразио задовољство
чињеницом да је нови друштвени
објекат у приградској мјесној заједници
Крушкик конципиран на савремен
начин, са канцеларијама за Савјет

мјесне заједнице, мултифункционалном
салом за друштвена и политичка
окупљања и свлачионице за спортске
активности.

"Драго ми је што видим напредак у
Градишци и што у овом времену не
долазимо да обећавамо да ћемо нешто
урадити, него вршимо инвентуру
урађеног и говоримо о томе на који смо
се начин одговорно понашали у
протеклом времену", рекао је Додик.

Он је истакао да од политичара
треба очекивати да покажу шта су

урадили и да престану само обећавати.
"Моја екипа и ја припадамо тој врсти

политичара који иза себе остављају
реализоване пројекте који су дио напора
за бољи живот народа", рекао је Додик
честитајући градоначелнику Аџићу и
предсједнику Савјета мјесне заједнице
и мјештанима Крушкика на успјешно
реализованом пројекту.

Аџић је истакао да је новоизграђени
друштвени објекат вишегодишња
потреба и жеља мјештана Крушкика,
који је једна од већих мјесних заједница,
а која до сада није имала просторије за
окупљања и рад Савјета мјесне
заједнице.

"Градска управа је препознала ту
потребу и претворила у развојни
пројекат и данас смо у прилици да
покажемо да испуњавамо захтјеве
грађана. Град Градишка је препознао
улогу савјета мјесних заједница и у
претходне четири године обезбиједио
средства за реконструкцију још 15
друштвених домова", рекао је Аџић.

Предсједник Савјета мјесне
заједнице Крушкик Денис Шмитран
навео је да идејно рјешење за овај
објекат урађено прије двије године, те
да ће сада овај објекат користити сви
грађани и у њему организовати
културне и друге манифестације.

Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић и
градоначелник Градишке Зоран Аџић отворили су "Кућу
Лијевча и Поткозарја" у којој грађани могу да купе домаће
производе са подручја Градишке.

Предсједница Српске рекла је да пројекат "Кућа Лијевча
и Поткозарја" представља одличну иницијативу која је
постала препознатљива у читавој Републици Срспкој.

“Могу да кажем да је ово већ доказани начин промоције

наших производа и прилика да се истакне значај оного што
раде наши пољопривредници, привредници и туристички
дјелатници”, нагласила је Цвијановићева.

Он је навела да представници локалних и републичких
органа власти морају бити на услузи пољопривредним
произвођачима када је у питању брендирање и
сертификовање њихових производа.

Цвијановићева је додала да је у Градишци у веома
кратком периоду реализован велики број пројеката из
области инфраструктуре, трајног  збрињавања људи из
колективних центара, али и велики број иницијатива од
којих је и “Кућа Лијевча и Поткозарја”.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић је истакао да је
задовољство отворити “Кућу Лијевча и Поткозарја” која
представља репрезент  домаће производње пољопри вре д -
них произвођача нашег краја.

Он је истакао да је Градске управа покренула овај
пројекат у сарадњи са Туристичком организацијом  и
Завичајним музејом Градишка, те да су подршку за
реализацију овог пројекта имали од Одјељења за привреду
и пољопривреду.

“Желимо да омогућимо нашим пољопривредним
произвођачима да своје еколошке производе серфитикују,
брендирају и  изложе те понуде грађанима града Градишка”,
нагласио је Аџић.

Он је навео да је опредјељење Градске управе да задржи
пољопривредне произвођаче на својим имањима, како би
сачували простор града Градишке, али и Републике Српске.

ОТВОРЕН ДРУШТВЕНИ ОБЈЕКАТ У КРУШКИКУ 

У центру Градишке отворена "Кућа Лијевча и Поткозарја"
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Градоначелник Градишке Зоран
Аџић  и амбасадор Републике Чешке у
БиХ Ивана Хвалсова обишли су радове
на изградњи система водоснабдијевања
у мјесним заједницама Орахова и
Гашница, које финансира Влада
Републике Чешке.

Аџић је захвалио Републици Чешкој,

њиховим грађанима и привредницима
који су издвојили средства у износу од
1.580.000 КМ за овај веома битан
пројекат за Градишку.

“Сви радови теку добром
динамиком, испред предвиђених рокова.
Озбиљно смо приступили овом пројекту
како би се представили као одговорна

админстративна управа која ради у
функцији својих грађана и привредни -
ка”, истакао је Зоран Аџић.

Хвалсова је рекла да пројекат
изградње система водоснабдјевања у
Ораховој и Гашници у Градишци пред -
став ља један од највећих и најбитнијих
пројеката који Република Чешка
реализује у Босни и Херцеговини.

“Овај пројекат се односи на
водоснабдјевање за  око 2000 становни -
ка у двије мјесне заједнице, што
представља једну од основних људских
потреба за живот и развој”, истакла је
Хвалсова.

Она је додала да Република Чешка
има дугорочни програм развоја за Босну
и Херцеговину и приоритет у односу на
друге земље.

Директор КП “Водовод” Градишка
Сандро Зеничанин је истакао да очекује
да ће овај пројекат бити реализован
прије рокова, на задовољство КП
“Водовод” који управља овим системом,
али и свих мјештана који ће добити
питку воду.

Аџић и Хвалсова обишли радове на
изградњи водовода у Гашници и Ораховој

Нови предсједник Скупштине града
Градишка је Миленко Павловић, пот -
предсједник је Синиша Аџић док ће
функцију вршиоца дужности секретара
обављати Немања Панић.

На констутивној сједници, одржаној
у Културном центру Градишка, иза -
брано је ново скупштинско руководство.
Коалиција окупљена око СНСД-а имаће
скупштинску већину од 26, од укупно 31
одборника. У скупштинским клупама
сједиће једанаест  одборника из СНСД-
а, пет из Уједињене Српске, по три из
ДЕМОС-а, ДНС-а и СДС-а, по два из

СПС-а и ПДП-а, један одборник из СП-
а и један независни из реда наци -
оналних мањина.

Предсједник Скупштине града Град -
ишка Миленко Павловић је рекао да му
је велика част што је поново изабран за
предсједника Скупштине, али да је то и
велика обавеза. Он је нагласио да ће се
потрудити да у наредном периоду
оправда повјерење свих одборника који
су му омогућили да води скупштину.

„Настојаћу да рад Скупштине буде
толерантан и да радимо по демо -
кратским принципима, да уважавамо

једни друге, а све у интересу грађана
Градишке и развоја града Градишка,“
рекао је Павловић.

Према приједлогу градоначелника
Градишке Зорана Аџића, за замјеника
градоначелника изабрана је Драгана
Илић која је ту функцију вршила и у
протеклом мандату.

Након конститутивне сједнице
Скупштине, настављено је одржавање
прве редовна сједнице на којој су
разрјешени дужности  начелници
одјељења у градској управи и име -
новани нови вршиоци дужности.

Конститутивној сједници Скуп -
штине града Градишка присуствовао је
потпредсједник Народне скупштине
Републике Српске Денис Шулић, по -
сланици у Народној скупштини Огњен
Жмирић, Ранка Перић Ромић, Дане
Малешевић и делегат Клуба српског
народа у Вијећу народа Републике
Српске Славко Дуњић.

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО СКУПШТИНЕ ГРАДА
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Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик
изјавио је да је предузеће ПМП "Јелшинград" у Градишци
примјер успјешне компаније и одговор онима који говоре да
власт у Републици Српској не подржава привреду.

"Приликом приватизације у овом предузећу било је
запослено 60 радника, нови власник је преузео обавезу да
запосли још 60 радника, данас је овдје запослено више од 200
радника и проширењем погона у будућности ово предузеће
ће имати више од 300 радника", рекао је Додик током посјете
овој компанији.

Он је истакао да је резултат "рехабилитације" ове фабрике
која се бави заваривањем тешких челичних конструкција и
производњом дјелова за машине у рударској индустрији и
челичанама, чињеница да до 12 милиона евра годишње буде
приходовано извозом робе на тржиште Европске уније.

Додик је нагласио да је ово добар показатељ за друштво,
јер се повећава бруто друштвени производ и додао да је циљ
привреде Републике Српске да буде извозна и да пласира робу
на страна тржишта.

Он се захвалио менаџменту и радницима који раде у овом
предузећу, наводећи да је добра ствар што се већина ученика
из Техниче школе у Градишци послије завршетка школовања
запошљава у овом предузећу.

Додик је истакао да Република Српска може да буде
конкурентна у свим областима производње, коју је неопходно
подржавати.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић, који је са Српским
чланом Предсједништва БиХ посјетио компанији ПМП
"Јелшиград", каже да је ова фирма добар примјер успјешене
приватизације на подручју Градишке.

"ПМП компанија из Италије је дошла на подручје
Градишке и у стечајном поступку направила изузетну
приватизацију која се огледа у запошљавању нових радника",
истакао је Аџић.

Он је навео да је 2018. године отворен нови погон, те да је
инвестирано у старом погону гдје су набављене нове машине
на којима је могуће обављати најсавременије технолошке
процесе.

Аџић је додао да ова компанија води бригу о својим
радницима, те да су константно повећаване плате и да је
стална потреба за новом радном снагом.

"Као доказ здраве компаније видимо да се отвара нови
погон у овом предузећу који ће запошљавати још 60 радника",
нагласио је Аџић.

Он је навео да је уз помоћ ове компаније уведен систем
дуалног образовања са Техничком школом у Градишци, чиме
су створени услови да образовани кадрови буду и будући
радници овог предузећа.

Аџић истиче да је ПМП "Јелшинград" друштвено
одговорна компанија која је у Градишци учествовала у низу
хуманитариних акција, изградњи дјечијих игралишта и
других активности.

Извршни директор ПМП "Јелшинград" Ранко Девић је
истакао да су приватизацијом овог предузећа и доласком
Луиђија Поца, власника из Италије, уложена велика средства,
те да је у том периоду почео раст производње и запошљавање
нових радника.

Девић је навео да су у току реализације пројеката у овом
предузећу у протеклом периоду имали велику подршку
републичких органа власти и представника локалне заједнице
на челу са градоначелником Зораном Аџићем.

Представници града Градишка и Републичког секретаријата за
расељена лица и миграције обишли су локацију изградње вишепородичног
стамбеног објекта са 32 стамбене јединице у Новој Тополи.

Објекат се гради у оквиру Пројекта затварања колективних центара и
алтернативног смјештаја путем обезбјеђења јавних стамбених рјешења
ЦЕБ 2 Пројекат.

Аћић је приликом посјете Новој Тополи истакао да се ЦЕБ 2 Пројекат
реализује у циљу затварања колективних центара и смањивања броја
корисиника алтернативних смјештаја.

Он је навео да ће радовима на стамбеном објекту у Новој Тополи почети
изградња 32 нова стана у оквиру социјалног стана за најугроженије
категорије породица расељених и избјеглих лица.

“Ради се о пројекту који се финансира кредитним средствима Развојне
банке Савјета Европе и укупна вриједност радова износи 1.622.000 КМ” ,

нагласио је Аћић.
Он је додао да ће након усељења у сва три стамбена објекта која су направљена за социјално становање и породице

расељених и избјеглих лица бити ријешено питање алтернативних смјештања на подручју Градишке.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић  се захвалио Републичком секретаријату за расељена лица и миграције и Влади

Републике Српске  уз чију помоћ је започета изградња стамбеног објекта са 32 стана, чиме ће  на подручју Градишке бити
распуштени сви алтернативни смјештаји.

Аџић је изразио задовољство што ће управљање стамбеном зградом бити  под управом града и додао да ће градска управа
помоћи  власницима станова да формирају заједницу етажних власника чије ће трошкове сносити Градска управа.

Он је навео да  Градска управа у овом пројекту учествује са 166.000 КМ, уз обавезу да изгради приступну саобраћајницу
као и остале инфраструктурне радове.

ДОДИК: ПМП "Јелшинград" примјер успјешне приватизације

Аџић и Аћић обишли радове на изградњи стамбеног објекта у Новој Тополи
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Предсједник Републике Српске
Жељка Цвијановић, градоначелник
Градишке Зоран Аџић и министар у
Савјету министара Милош Лучић
уручили су рјешења и кључеве
корисницима алтернативног смјештаја
којима су додијељени станови у згради
са 32 стамбене јединице, која је
изграђена у оквиру Пројекта затаварања
колективних центара и алтернативних
смјештаја путем обезбијеђења јавних
стамбених рјешења - ЦЕБ 2.

Цвијановић је у изјави новинарима
истакла да се кроз овај пројекат и
иницијативу широм Републике Српске
рјешавају стамбена питања избјеглих и
расељених лица.

"Ово је резултат рада и ангажмана
различитих нивоа власти. Овдје имамо
ангажман локалне заједнице, Владе
Републике Српске, Републичког
секретаријата за избјегла и расељена
лица и миграције и ресорног
министарства на нивоу БиХ и Савјета
министара, али и подршку наших
страних партнера који су омогућили да

можемо да завршавамо овакве пројекте
- на добробит корисника станова",
оцијенила је Цвијановићева.

Она је изразила захвалност за
стрпљење корисницима станова којима
живот није био лак, али којима је сада
трајно ријешено стамбено питање.

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић рекао је да ће кроз пројекат ЦЕБ 2
сада бити омогућено распуштање
колетивних центара у Ровинама и
Ламинцима, те да ће нове станове
добити и појединци који су кроз
социјалну карту Центра за социјални
рад оцијењени као угрожени и који нису
имали ријешено стамбено питање.

Аџић је захвалио предсједнику
Српске, Секретаријату за избјегла и
расељена лица и миграције и ресорном
министарству у Савјету министара који
су омогућили да се за ове намјене уложе
значајна средстава.

Он је навео да Градишка сада има
укупно 64 стана за социјално
становање, с обзиром на то да је
почетком ове године у овом граду

усељена још једна зграда са 32 стана те
подјсетио да је у Новој Тополи започета
изградња још једне зграде социјалног
становања са 32 стана.

"Обновили смо и 38 кућа на
подручју Градишке, а у припреми је
пројектна документација за обнову још
37 кућа", додао је Аџић.

Аџић је навео да је град Градишка у
изградњу наведених објеката уложио
670.000 КМ.

Министар за избјегла и расељена
лица у Савјету министара Милош
Лучић рекао је да је укупна вриједност
пројекта ЦЕБ 2 104 милиона евра и
финансира се из средстава Развојне
банке Савјета Европе, уз учешће
општина и градова у БиХ.

"Циљ овог пројекта јесте да до 2022.
године на територији Републике Српске
више немамо колективних и
алетеранативних смјештаја", нагласио је
Лучић.

Лучић је навео да је вриједност
новоизграђене зграде са 32 стана у
Градишци око 1.550.000 КМ.

Корисник Радмила Топић рекла је да
је након ратних дешавања и доласка у
Градишку из Доњег Вакуфа била
подстанар са мужем и четворо дјеце.

"Нисмо ништа успјели да изградимо
јер смо у том периоду школовали дјецу,
сада су сви на путу да заврше фа -
култете", истакла је Топићева и додала
да је њена вишечлана породица добила
највећи стан од око 70 метара
квадратних.

Церемонији уручивања кључева
присуствовао је и вршилац дужности
директора Републичког секретаријата за
расељена лица и миграције Љубо
Нинковић.

“Иницијатива за зеленију и одрживу будућност”

Зграда социјалног становања у Градишци
резултат рада различитих нивоа власти

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић и представник УНДП-а Горан
Вукмир  потписали су Декларацију
"Иницијатива за зеленију и одрживу
будућност" у оквиру које ће у Градишци
бити засађено 625 садница.

Аџић се захвалио представницима
УНДП- а јер су препознали проактивну
улогу локалне управе града Градишка и
истакао да се декларација односи на
заштиту животне средине.

Он је нагласио да је у оквиру
споразума  предвиђено да  УНДП
донира 125 садница док ће град
Градишка овај пројекат подржати са
додатних 500 садница и додао  да ће
засађене саднице имати велики значај за
уређење школских дворишта и самог
града.

Аџић је истакао да је Градска управа
у претходне четири године остварила
веома добру сарадњу са УНДП-ом, те да
су захваљујући томе за разне пројекте
на подручју Градишке  одобрена
средства у износу од 2 милиона КМ.

Он је навео да су добијена средства

уложена у инфраструктуру у привредној
зони  у Новој Тополи и адаптацију
водоснабдјевања на подручју Градишке.

Шеф канцеларије УНДП-а у Бања
Луци Горан Вукмир је истакао да је
УНДП позвао све јединице локалне
самоуправе да се укључе у
“Иницијативу за зеленију и одрживу
будућност”  са циљем пошумљавања и
садње садница разних врста дрвећа у
локалним заједницама.

Вукмир је навео да се овом
симболичном акцијом доприноси сма -
њењу негативних утицаја кли матских
промјена и других природних
катастрофа и додао да је циљ овог
пројекта садња 10.000 садница на
подручју 15 јединица локалне само -
управе у овој години.
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Републичкој управи цивилне заштите у Градишци уручена
је спасилачка опрема у вриједности 250.000 КМ, коју је
набавила Влада Републике Српске.

Опрема је набављена путем пројекта "Хитни опоравак од
поплава" који спроводи јединица за координацију
пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде Српске.

Вршилац дужности директора Републичке управе цивилне
заштите Милан Новитовић истакао је да Влада Српске у
контунуитету набавља опрему за Републичку управу цивилне
заштите те да је на управи да се добро обучи и организује да
би могла да одговори на сваки изазов и заштити становништво
од катастрофа. Он је навео да су овој управи донирани чамци
за специјализовану јединицу за спасавање на води и један
шатор за потребе ове јединице.

"Ријеч је о шатору на надувавање, веома лако се поставља
и опремљен је гријањем. Чамци су различитих типова, од
рафтинг до чамаца за евакуацију повријеђених и ̀ рип` чамаца
које користе специјализоване јединице", рекао је Новитовић.
Он је додао да Републичка управа има још два "пионир" чамца,
те два метална чамца за спасавање у ситуацијама поплава.

Вођа тима за спасавање на води и под водом Републичке
управе цивилне заштите Борислав Трнинић појаснио је да су
чамци који су донирани универзални и да се могу користити
за спасилачке и ронилачке мисије.

Примопредаји опреме за Републичку управу цивилне
заштите присуствовали су директор јединице за координацију
пољопривредних пројеката Стефан Митровић и Душко
Опајић, директор фирме "Сиријус" из Бањалуке од које је
набављена опрема.

Након примопредаје обављена је обука у руковању и
одржавању опреме на ријеци Сави у Градишци.

Уручена спасилачка
опрема вриједна 

250. 000 КМ

Министар унутрашњих послова
Републике Српске Драган Лукач рекао
је да је од 2012. године подручје града
Градишка покривено камерама, али да
тај систем више нема безбједносну
ефикасност и да је потребно успостави -
ти савременији видео-надзор.

"Тренутни видео-надзор у Градишци
нема довољну ефикасност и број каме -
ра. Зато смо разговарали о томе да већ
од 2021. године МУП Српске, Полициј -
ска управа и Град заједно покрију град -
ско и подручје ове Полицијске управе
савременим камерама, што ће гара -
нтова ти безбједност свим грађанима",
рекао је Лукач новинарима након саста -
нка са градоначелником Зораном Аџ -
ићем.

Лукач је истакао да је у Градишци
најмлађа Полицијска управа у Српској,
те да се оправданост њеног формирања
огледа у тренутно високом нивоу без -
бједности на подручју које покрива.

"На овом подручју нема тежих кр -
иви чних дјела, убистава, разбојни -
штава, крађа возила. Све ствари које се
дешавају, Полицијска управа Градишка
веома ефикасно рјешава и има ра -
свијетљаност кривичних дјела до 90 од -
с то, што је један од највећих процената
расвијетљености на подручју Републике
Српске", истакао је Лукач.

Он је навео да је, након формирања
Полицијске управе у Градишци, власни -
штво над зградом у којој је управа см -
јеште на пренесено са града на ову
управу, уз компензацију.

"Имамо намјеру да ту зграду
санирамо. Ове године то нисмо успјели
због ситуације са пандемијом вируса ко -
рона, али надам се да ћемо већ наредне
године тај објекат довести у потпуно
функционално стање", додао је Лукач.

Говорећи о контроли кретања ми -
граната на подручју Полицијске управе
Градишка, Лукач је навео да је од почет -

ка 2020. године на овом подручју по -
лиција привела више од 1.000 мигра -
ната, на тај начин их ставила под
ко нтролу и сп ријечила да врше крив -
ична дјела и пр екршаје.

"Доласком хладнијег времена, см -

ањује се и прилив миграната, али поли -

ц и ја и даље контролише њихово

кр ета ње", рекао је Лукач.

Градоначелник Градишке Зоран

Аџић је истакао да Градска управа има

одли чну сарадњу са Полицијском упра -

вом и МУП-ом Српске који превенти -

вним активностима и другим

дј е ло  ва њем обезбјеђују стабилну без -

бједно сну ситуацију на подручју града.

Аџић је навео да Град Градишка има

Форум за безбједност који се редовно

састаје и заједно са Полициј ском

управом прати безбједносну ситуа цију.

Он је захвалио министру Лукачу за

иницијативу да се осавремени видео-

надзор у граду, додајући да је намјера и

потреба да се сигурносне камере

поставе и у већим мјесним заједницама

као што су Нова Топола и Горњи

Подградци.
"То је битно због чињенице да

имамо велики прилив миграната и
фреквенцију људи и робе, с обзиром на
то да је Градишка град на вратима
Републике Српске и на граници са ЕУ",
нагласио је Аџић.

Састанку Лукача и Аџића присутво -
вали су начелник Полицијске управе
Градишка Бојан Шкорић и замјеник
градоначелника Драгана Илић.

ЛУКАЧ: Градишци потребан савременији видео-надзор



Пуштањем у употребу новосфал -
тиране дионице пута у мјесној
заједници Јабланица у дужини од 950
метара повезане су двије локалне
управе, Градишке и Козарске Дубице.

„На задовољство мјештана мјесне
заједнице Јабланица  и грађана Козарске
Дубице, те привредника и воћара овог
краја у прилици смо да пустимо у
употребу ову дионицу пута“, рекао је
градоначелник Градишке Зоран Аџић.

За асфалтирање овог пута из град -
ског буџета је издвојено 140.000 КМ.

Начелник Козарске Дубице Раденко
Рељић се захвалио градоначелнику
Зорану Аџићу који је уложио много
средстава у изградњу овог пута који
повезује двије локалне заједнице.

„Желим да се захвалим градо -
начелнику Аџићу те директору КП
„Водовод“ Градишка које је приликом
реализације пројекта водоснабдијевања
омогућило грађанима Дубице да по
истим условима, као и грађани
Градишке, добију прикључке на водо -
водну мрежу“, нагласио је Рељић.

Предсједник Савјета мјесне
заједнице Јабланица Радислав Дончић
рекао је да су асфлатирањем ове
дионице пута Градишка и Дубица
коначно боље повезане, те да је на
подручју ове мјесне заједнице у
протеклих десет година  асфалтирано
око 15 километара локалних путева. Он
је додао да велики број радника овом
дионицом пута из Козарске Дубице
долази на посао у фирме које се баве
узгојем воћа у Јабланици.

У мјесној заједници Козинци у
употребу је пуштен новоасфалтирани
пут дужине 600 метара, у чију изградњу
је Градска управа уложила 50.000 КМ.
На подручју мјесне заједнице Козинци
у протеклом периоду, осим ове дионице

пута, асфалтирано је и неколико мањих
које су од великог значаја за станов -
ништво као и јавна расвјета.

У мјесној заједници Врбашка, у
оквиру пројекта Јачања улоге мјесних
заједница и плана руралног развоја,
асфалтрирана је дионица пута у засеоку
Крајчиновци у дужини од 982 метра.

Градоначелник Аџић приликом
отварања пута је рекао да инвестиције
нису заустављене упркос појави пан -
демије вируса корона, те да је Градска
управа издвојила 80.000 КМ за
асфалтирање овог пута.

Предсједник Савјета мјесне заједни -
це Врбашка Илија Грбић истакао је да
овај путни правац у засеоку Крајчи -
новци има велик значај због путног
повезивања са остатком мјесне зајед -
нице и самим градом. Он је додао да је
асфалтирана и дионица пута у дужини
од 660 метара. 

Новоасфалтиране улице, Толстојева
и Улица Петра Мећаве, у мјесној заје -

дници Сењак пуштене су у употребу, а
градоначелник Аџић је истакао да су
ове улице асфалтиране у укупној
дужини од 620 метара и додао да
изградња ових саобраћајница пуно
значи за ново насеље које се гради по
новом урбанистичком плану.

У изградњу ових улица Градска
управа уложила је 98.000 КМ.
Предсједник Савјета мјесне заједнице
Сењак Данка Микић рекла је да су ове
улице асфалтиране на основу инција -
тиве мјештана овог насеља.

У мјесној заједници Брестовчина у
употребу су пуштене новоасфалтиране
улице, Бистричка и Улица Радована
Макића у дужини од 300 метара.

Предсједник Савјета мјесне заједни -
це Брестовчина Љубиша Бенцуз рекао је
да изградња ове двије дионице пута
веома значи свим мјештанима. Он је
истакао да Брестовчина представља
једну од највећих мјесних заједница на
подручју Градишке коју чине три велике
регије са око седам хиљада становника.

У засеоку Страживуци у мјесној
заје дници Вилуси новоасфалтирана је
дионица пута дужине око 550 метара, за
чију изградњу је из градског буџета
издвојено 40.000 КМ. Градоначелник
Аџић је рекао да у овом засеоку има око
20 домаћинстава и да пут који пролази
крај њихових кућа повезује и друга два
значајна локална пута. Он је додао да је
у дјелу Вилуса недавно постављена и
нова расвјета, те да је циљ да се
мјештанима овог села обезбједе добри
инфраструктурни услови, да имају
добру путну комуникацију према
Градишци и Бањалуци, а да остају да
живе на својим имањима.

У мјесној заједници Средња Јурко -
вица, у засеоку Љубичићи асфалтиране
су двије дионице пута у дужини од 2900

10 Градишке новине

НАСТАВЉЕНО АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА



метара за шта је издвојено 245.000 КМ.
Дионица пута у Љубичићима повезује
Средњу Јурковицу са Трновцем и Тур -
јаком и изграђена је у складу са планом
руралног развоја града Гради шка и
буџетском оквиром за 2020. годину.

Предсједник Савјета мјесне зајед -
нице Јурковица Драгољуб Гајић је
истакао да овај пут повезује Средњу
Јурковицу са сусједном мјесном зајед -
ницом Турјак, те да је у протекле четири
године укупно асфалтирано око 4
километра локалних путева у Јурко -
вици.

Новасфалтирана дионица пута у
дужини од 1000 метара пуштена је у
употребу у засеоку Чикуле у мјесној
заједници Дубраве. У изградњу овог
пута уложено је 80.000 КМ.

Мјештанин засеока Чикуле Јелена
Лазић је истакла да  ће пољопри -
вредницима сад бити олакашано оба -
вљање свакодневних обавеза. „Овдје
живи доста породица са четворо и више
дјеце и људи који планирају остати на
својим имањима“, нагласила је
Лазићева.

У дужини од 320 метара асфа -
лтирана је Ловћенска улица у Жер а -

вици, а упоредо са њом и Улица Османа
Ђикића у Обрадовцу у дужини од 660
метара.

Изградњом канализационе мреже
2013. и 2014. године Ловћенска улица је
била оштећена, а предсједник Савјета
мјесне заједнице Жеравица Драган
Пауковић је истакао да је у протеклом
периоду лош пут представљао велики
проблем за све мјештане. Он је навео да
у овом насељу живи око 250 стан -
овника, те да Жеравицу сљедеће године
очекује велики пројекат изградње кан -
ализационе мреже.

У мјесној заједници Ровине  новоас -
фал тиране су двије дионице пута у
укупној дужини од 1700 метара вриј -
едности 170.000 КМ.

Предсједник Савјета мјесне зајед -
нице Ровине Драго Вујић је истакао да
је Градска управа обезбиједила један од
предуслова за бољи живот у овом
насељу. Он је додао да је ова мјесна
заједница једна мултиетничка  средина
са око 2.500 становника, те да је ово
једно од највећих избјегличких насеља
у Градишци.

Уз помоћ Федералног министарства
расељених лица и избјеглица, Градске

управе и учешћа мјештана у Ровинама
је новоасфалтирана још једна дионица
пута у укупној дужини од 650 метара,
вриједности око 60.000 КМ.

У мјесној заједници Дубраве у
употребу је пуштена реконструисану
саобраћајница дужине 1000 метара
вриједности око 130.000КМ.

Градоначелник Градишке је рекао да
је овај пројекат Град реализовао уз
подршку Федералног министарства
расељених лица и избјеглица и додао да
је на тај начин центар Дубрава добио
нови изглед али и лакши приступ
основној школи и амбуланти.

Мјештанин Дубрава Енвер Алагић је
рекао да је реконструкциом ове саобр -
аћајнице реконструисана жила куцавица
мјесне заједнице Дубраве истичући да
се сви путеви мјесне заједнице укљ -
учују на овај пут.

Новоасфалтирана дионица пута
дужине 400 метара, у чију изградњу је
уложено 40.000 КМ, пуштена је у
употребу у мјесној заједници Брезик
Ламиници.

Предсједник Савјета мјесне
заједнице Брезик Ламинци Тања Томић-
Јокић је истакла да је у  руралном
подручју неопходна изградња инфра -
структуре, те да је у посљедње четири
године у овој мјесној заједници асфа -
лтирано 1.500 метара пута. Томић-Јокић
је нагласила да је у протеклом периоду
велики број путева саниран и наш -
љунчен, те да је изграђена расвјета у
дужини од 2 километра.

Градоначелник Градишке пустио је у
употребу новоасфалтирану дионицу
пута у мјесној заједници Лисковац у
дужини од 450 метра, за чију је
изградњу Градска управа издвојила
43.000 КМ. Аџић је истакао да је
новоасфалтирана дионица веома битна
због тога што је велики број кућа био
одсјечен израдњом обилазнице на
подручју ове мјесне заједнице.

Предсједник Савјета мјесне заједни -
це Лисковац Емир Демо је истакао да
ова дионица пута много значи свим
мјештанима и додао да је 2019. године
у центру Лисковца асфалтирана дио -
ница пута од 1.400 метара те да је у овој
мјесној заједници преостало асфл -
атирати још неколико путева. 

Планом уређења ужег градског по -
дру чја асфалтирана су четири паркинг
простора. Један је у Улици Николе
Тесле, прекопута зграде Градске управе,
други у Улици Михајла Пупина, иза
Поште, трећи између улица М. Г. Нико -
лајевича и Михајла Пупина, а четврти је
паркинг у Видовданској улици на
Сењаку.  У склопу уређења централног
градског трга направљен је и паркинг
простор у Улици Младена Стојановића,
код Основног суда у Градишци.
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Код Дневног центра за дјецу и
омладину са сметњама у развоју
уприличена је примопредаја нового -
диш њих пакетића за дјецу из породица
у стању социјалне потребе и других
рањивих категорија становништва.

Директор Центра за социјални рад
Градишка Раде Цумбо истакао је да су
уручена 373 пакетића које је и ове
године обезбиједио градоначелник

града Градишка и додао да ове године
неће бити традиционалног  нового -
дишњег пријема дјеце уз уобичајени
културно-забавни програм.

Он је рекао да ће пакетиће дјеци
доставити представници удружења која
окупљају одређену категорију дјеце и
додао да ће 167 пакетића добити дјеца
из социјално угрожених породица, 70
пакетића дјеца из Удружења родитеља

са четворо и више дјеце, 55 пакетића
дјеца из Удружења за помоћ ментално
недовољно развијеним лицима, 39
пакетића дјеца из Удружења Рома, 33
пакетића малишани из Удружења
родитеља дјеце са аутизмом “Дуга“
Градишка, 5 пакетића дјеца из Градске
организације слијепих и 4 пакетића
пакетића дјеца из Савеза глувих и
наглувих Градишка.

Предсједник Удружења за помоћ
ментално недовољно развијеним
лицима Градишка Драгослав Шиник
рекао је да се дјеца увијек обрадују
поклонима и да им то много значи.

Шеф Одсјека за образовање, здрав -
ство и социјалну заштиту у Одјељењу за
друштвене дјелатности града Градишка
Драгутин Ковачевић рекао је да је,
упркос пандемији вируса корона и
немогућности одржавања традицио нал -
не додјеле новогодишњих пакетића,
испоштована традиција.

“Центар за социјални рад је, због
тренутне епидемиолошке ситуације,
организовао подјелу на начин да паке -
тиће доставе на кућну адресу“, истакао
је Ковачевић.

Удружење родитеља пријевремено
рођене дјеце у Републици Српској
“Мрвице” обиљежило је у Градишци 17.
новембар,  Међународни дан пријевре -
мено рођене дјеце, симболичним
освјетљењем зграде Градске управе,
Арене Градишка, фонтане у Градском
парку и насељу Сењак у љубичасту боју.

Члан Удружења Данка Мирјанић
истакла је да Удружење “Мрвице” од
свог оснивања обиљежава овај датум,
поводом кога настоје прикупити
средства за куповину медицинске
опреме неком од клиничких центара са
подручја Републике Српске.

“Ове године смо Клиничком центру
у Бања Луци донирали одређену
количину заштитиних маски, али нисмо
заборавили ни друге градове и општине
у Републици Српској”, нагласила је
Мирјанићева и додала да тренутно

скупљају средстава за куповину
медицинске опреме Болници Фоча.

Она је навела да су ове године
представили и сликовницу “Чудесни
мали хероји” која је настала у оквиру
пројекта “Чаробни  мрвичасти свијет” и
додала  да ће средства од њене продаје
бити намијењена за реализацију
пројеката овог удружења.

Замјеница градоначелника Драгана
Илић је истакла да пуштање
љубичастих балона испред Градске
управе симболично приказује  сјећање
на пријевремено рођене бебе које
нажалост нису добиле животну битку.

“Обиљежавање овог дана је веома
битно, да се скрене пажња друштвене
заједнице на значај пријевременог
рођења и тешкоћа породица
пријевремено рођених беба”, нагласила
је Илићева.

Она је додала да је Градска управа
увијек помагала Удружење “Мрвице”,
те да ће тако наставити и будућности.

Мајка пријевремено рођене дје -
војчице  Мирјана Бјеловук рекла је да
јој је подршка Удружења “Мрвице”
много значила, јер су јој они били
утјеха и помоћ.

Обиљежен Међународни дан бијелог штапаОбиљежен Међународни дан бијелог штапа
Градска организација слијепих Градишка је, поводом обиљежавања 15. октобра  Међународног дана бијелог штапа,

подијелила 10 прехрамбено- хигијенских пакета својим члановима.
Предсједник ове организације Жељко Штрбац је истакао да су подјелом прехрамбено хигијенских пакета симболично

обиљежили овај дан и навео да се овај пут Међународни дан бијелог штапа обиљежава  скромније због пандемије вируса
корона.

Штрбац је додао да су куповину прехрамбено хигијенских пакета обезбиједили из властитих средстава.
Члан ове организације Јово Јерковић  рекао је да ће овакав вид помоћи  веома значити свим члановима, али да би једино

системским рјешењима њихов положај био бољи и истакао да у Градској ораганизацији слијепих влада добра атмосфера
и велико другарство.

Градска организација слијепих Градишка има 103 члана, претежно старије животне доби.

Уручени пакетићи за 373 дјеце

Удружење ”Мрвице” обиљежило
Међународни дан пријевремено рођене дјеце
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На шеснаестој привредно-туристич -
кој манифестацији “Здравомед 2020“
представио се 21 излагач са подручја
Градишке, Републике Српске и Феде -
рације БиХ.

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић је рекао да  “Здравомед”  предста -
вља традиционалну манифеста ција која
пружа шансу произвођачима меда да
изложе своје производе.

Он је истакао да је због појаве
пандемије вируса корона смањен број
учесника из других градова и општина,
те додао  да ће  Градска управа подржати
ову манифестацију која у оквиру   гра -
дишких удружења пчелара “Амфора” и
“Пчеле  биље” окупља 150 пчелара са
око 6000 кошница.

“Нажалост ова година није била
добра за пчеларе који имају око 20 одсто
мање приноса, али они праве веома
квалитетан мед који је еколошки чист и
Градска управа ће увијек подржавати
њихов рад”, истакао је Аџић.

Директор Туристичке организације
Градишка Валентина Перић је рекла да
ова манифестација промовише здрав
живот те да су на штандовима изложени
разни производи од меда, матична
млијеч, полен и разни чајеви.

Она је истакла да је циљ
манифестације промоција домаћих
производа  међу грађанима Градишке и
људима који посјете Градишку.

Професор бањалучког Пољо -
привредог факултета и један од водећих
стручњака у пчеларству на подручју
Републике Српске и БиХ Горан
Мирјанић рекао је да је ова година  била
једна од најгорих по питању
производних резултата.

Мирјанић је истакао да је мраз у
априлу направио велику штету у
воћњацима, чиме је страдала воћна паша

и багрем, што је лоше утицало на развој
пчелињих друштава и појаву ројења.

Он је додао да су сви пчелињи
производи веома љековити ако се
користе у континуитету, односно током
цијеле године.

Своје производе од љековитог биља
изложио је Ервин Хусић из Бихаћа који
је рекао да већ четврту годину учествује
на манифестацији “Здравомед” у
Градишци, те да је ове године због
појаве вируса корона  повећана
потражња за слатким пелином, који је
изложио.

Одржано предавање за пружаоце
услуга у агротуризму

У Средњој стручној и техничкој
школи у Градишци одржана је обука за
пружаоце улуга у агротуризму  на тему
„Алтернативне методе у повртарству,
дегустација вина и израда бизнис
планова у агротуризму“.

Обуку је организовао
Пољопривредни факултет Универзитета

у Бањалуци у оквиру пројекта „ЛАНДС“ и у сарадњи са Удржењем произвођача
еколошке и органске хране „Еко башта“ Градишка и Средњом стручном и
техничком школом.

Предсједник Удружења произвођача еколошке и органске хране „Еко башта“
Данко Цумбо рекао је да је један од циљева овог пројекта развој агротуризма на
подручју нашег града.

„Имамо срећу да наше земљиште још није загађено и географски положај
нам је одличан за развој агротуризма који је за сада слабо развијен уз изузетак
неколико појединаца“, навео је Цумбо и додао да би развојем агротуризма
домаћинства имала прилику да понуде домаће производе.

Цумбо је истакао да је циљ да пољопривредници директно пласирају своје
производе, без посредника и да је то један од корака ка агротуризму.

Магистар Драган Брковић са Пољопривредног факултета у Бањалуци рекао
је да међу пољопривредницима влада велико интересовање за овај вид
производње, али да немају потребно знање да такву производњу покрену.

„Наш циљ је да их едукујемо како да унаприједе постојећу производњу, да
створе мрежу контаката између разних актера од произвођача, преко продаваца
до оних који посједују смјештајне капацитете и да свако од њих унаприједи
квалитет својих производа или услуга“, истакао је Брковић и навео да је за развој
агротуризма важна сарадња и са туристичким организацијама и агенцијама.

Предавања о алтернативним методама у повртарству одржале су проф. др
Вида Тодоровић и магистар Николина Ђекић, о темама везаним за кате горизацију
и дегустацију вина говорила је проф. др Татјана Јовановић Цветковић, а обуку
израде бизнис планова у агротуризму одржао је магистар Драган Брковић.

Одржана прва сједница
Привредног савјета

града Градишка

На првој сједници Привредног
савјета града Градишка, одржаној у
Културном центру Градишка, за
предсједника Привредног савјета
изабрана је Драгана Илић,  а за
замјеника предсједника Крешимир
Бодрожић. Илићева је рекла да су на
сједници, између осталог, усвојили
Буџет и План капиталних инвестиција
за 2021.годину.

„На дневном реду је било 11 тачака
које су везане за приједлоге аката који
ће се разматрати на сједници Скуп -
шти не града Градишка. Осим буџета и
плана капиталних инвестиција говоре -
но је о Програму рада Привредног
савјета за 2021. годину, План импл -
емен  тације стратегије развоја града
Градишка за 2021. годину као и
Програми подстицаја привреди и
пољопривреди,“ рекла је Илићева.
Она је додала да ће Привредни савјет
у току наредне године, у оквиру свог
Програма рада, одржати четири
сједнице са циљем даље сарадње
привредника и Градске управе. При -
вре дни савјет града Градишке броји 27
чланова из јавног и приватног сектора
разних грана привреде.

Отворена 16. привредно-туристичкаОтворена 16. привредно-туристичка
манифестација „Здравомед 2020“манифестација „Здравомед 2020“



14 Градишке новине

Поводом Дана Републике Српске предсједница Жељка
Цвијановић одликовала је Болницу Градишка Орденом заставе
Републике Српске са сребрним вијенцем.

Директор Болнице Рајко Додик рекао је да су сви запослени
у здравству најзаслужнији у борби против вируса корона и да ће
их Орден подсјећати на њихову хуманост, преданост професији
али и на тешке тренутке.

„Посљедњих 10 мјесеци Болница Градишка активно
учествује у сузбијању ширења пандемије вируса корона. Овај
велики проблем који се појавио у смислу организације и
лијечења једне болести до сад није забиљежен у савременој
медицини. Тако се и Болница Градишка нашла у реорганизацији
простора, али и кадра,“ рекао је Додик.

Он је истакао да у Болници тренутно постоје два Ковид
одјељења, интензивна њега, изолација и Ковид операционе сале
и додао да је од почетка пандемије до данас на Ковид
одјељењима збринуто 1.035 пацијената са средње тешком и
тешком клиничком сликом, те немали број пацијената који су
били витално угрожени и којима је био потребан респиратор.

"Укупан број излијечених пацијената је 95 одсто, што
сматрамо великим успјехом за нашу здравствену установу",
изјавио је Додик.

Он је рекао да су, упоредо са лијечењем ковид пацијената, у
овој здравственој установи лијечени и остали пацијенти,
истичући да је од почетка пандемије вируса корона до данас у

Болници Градишка лијечено 7.506 осталих пацијената, урађено
више од 1.200 операција, док је кроз консултативно-
специјалистичку амбуланту прошло више од 108.000 пацијената.

Додик је рекао да Болница Градишка не би успјела да
оствари ове резултате без помоћи Владе Српске, ресорног
министарства, Института за јавно здравље Републике Српске,
Фонда здравственог осигурања, те велике помоћи и подршке
српског члана Предсједништва БиХ Милорада Додика,
градоначелника Градишке и привредних субјеката широм
Републике Српске.

"Највећу заслугу носе здравствени радници који су
несебичним радом, угрожавајући своје здравље, без дана
годишњег одмора и слободног дана, успјели да одрже овај
систем и да 24 часа пружамо здравствену заштиту грађанима",
закључио је Додик.

Начелник Ковид одјељења градишке Болнице Бранка
Милошевић рекла је да је тренутна епидемиолошка ситуација
повољнија. Она је додала да је мањи број хоспитализованих, али
да је клиничка слика компликованија.

"Од почетка пандемије вируса корона клиничке слике су
комплексније, продужен ток лијечења пацијената, пнеумоније се
често компликују, што неријетко захтијева кориштење друге
линије антибиотика или лијечење у интензивној њези", истакла
је Милошевићева и апеловала на грађане да се и даље
придржавају прописаних мјера.

Компанија „Доматек“ донирала је
Болници Градишка брзе тестове за вирус
корона.

Директор Болнице Градишка Рајко
Додик истакао је да је ријеч о вриједној
донацији јер је болница до сада
серолошке тестове куповала, дио за
комерцијалну употребу а дио за
тестирање радника Болнице.

"До сада смо имали 130 заражених
радника Болнице и ови тестови помоћи
ће и у откривању вируса корона код
наших запослених", рекао је Додик.

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић се у име грађана захвалио фирми
“Доматек“ на донацији и истакао да ће
она помоћи у заштити здравља грађана
од вируса корона и функционисању

Болнице Градишка која покрива
подручје Градишке и општина Србац и
Козарска Дубица.

Сувласник њемачке компаније
“Доматек“ Мирослав Којадиновић
истакао је да је његова компанија међу

првима на западу почела са
испитивањима серолошких тестова и
њиховом усавршавању. Он је истакао да
ови тестови показују инфекцију
пацијента и показује да ли је он
позитиван или негативан на ковид као и
то да ли је прележао вирус.

Којадиновић је истакао да је његов
мотив солидарност и помоћ здравству
Републике Српске.

Пријему је присуствовао и стручни
сарадник компаније "Доматек" Желимир
Нешковић који је директор Дома
здравља Лопаре. Он је рекао да су брзи
серолошки тестови значајни јер помажу
у откривању вируса корона, посебно
када је ријеч о тестирању здравствених
радника који раде са ковид пацијентим.

Болница Градишка одликована Орденом
заставе Републике Српске са сребрним вијенцем

Болници Градишка донирани серолошки тестови



Градишке новине 15

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
организовао је традиционални пријем за
свештенике Српске православне цркве са
подручја Градишке, на челу са
архијерејским намјесником протојерејом
ставрофором Гојком Слијепчевићем.

Аџић је истакао да Градска управа
има добру сарадњу са Српском
православном црквом али и са
представницима католичке цркве и

исламске вјерске заједнице и додао да је
Градишка  препознатљива као
мултиетничка заједница која поштује
различите народности и различита
религијска опредјељења. Аџић је истакао
да градска управа и Српска православна
црква имају добру сарадњу и додао да
Град издваја значајна средства за обнову
и развој објеката Српске православне
цркве, међу којима се издваја обнова
храма Покрова Пресвете Богородице у
Градишци. „Желимо да се у духу
традиције окупимо и једни другима
пожелимо све најбоље у наредном
периоду и грађанима православне
вјероисповјести честитамо Божић
најрадоснији хришћански празник“,
навео је Аџић.

Архијерејски намјесник градишки

протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић
рекао је да је новогодишњи пријем
прилика да се унаприједи сарадња
између Цркве и Градске управе. „Градска
управа у складу са својим могућностима
помаже и даје подршку Српкој
православној цркви као и другим
вјерским заједницама које су присутне на
овим просторима“, истакао је
Слијепчевић.

Он је нагласио да су у 2020. години
урађени важни послови када је у питању
обнова храма Покрова Пресвете
Богородице у Градишци и додао да се
почело са унутрашњим уређењем док су
спољашњи радови приведени крају.
Слијепчевић је изразио наду ће у 2022.
години бити завршени сви радови и
обављено освештање храма.

Градоначелник Градишке организовао
новогодишњи пријем за привреднике

Градоначелник града Градишка Зоран Аџић организовао је
новогодишњи пријем за привреднике града Градишка.

Аџић је рекао да је са привредницима разговарао о присутној
проблематици узрокованом пандемијом вируса корона и на који начин
Градска управа може помоћи у превазилажењу тог проблема.

„Разговарали смо са привредницима о томе како им Градска управа
може помоћи кроз своје мјере, кроз Одјељење за локални и економски
развој као и активности Развојне агенције како би кроз међународне

пројекте помогли нашој привреди да динамику развоја 2018. и 2019. године настави и развије у 2021. години. Да повећамо
број запослених, а да привредни субјекти реализују своје развојне пројекте у Градишци,“ рекао је Аџић и додао да Градска
управа стоји привредницима на располагању уз напомену да је важно поштовање стандарда који су усвојени у претходном
периоду.

Директор предузећа ПМП „Јелшинград“ Бранислав Бањац рекао је да је пандемија вируса корона значајно утицала на
пословање бројних предузећа. Он се захвалио Градској управи на помоћи и сарадњи са привредницима што су показали и
на новогодишњем пријему.

„Ово је добра прилика да се на крају године сумирају резултати односно посљедице пандемије али да се сагледа и
перспектива за наредну годину јер постоје позитивна кретања у привреди и требамо  препознати прилике“ рекао је Бањац
и додао да је Градишка добар примјер сарадње Градске управе и привредника.

Одржан традиционали пријем градоначелника и представника вјерских заједница

Град Градишка је једна средина у којој постоји међувјерска и међунационална сарадња на високом нивоу која би могла
бити примјер добре сарадње за читав простор БиХ, рекао је градоначелник Градишке Зоран Аџић на традиционалном
пријему за представнике цркви и вјерске заједнице са подручја града Градишка.

Аџић је навео да уважавање различитости представља снагу за развој локлане управе и града Градишке.
„Захваљујем се свим представницима вјерских заједница јер показујемо да је Градишка толерантна средина која

прихвата све оне који желе да живе у Градишци или развијају своје развојне пројекте. Сарадња између вјерских заједница
и Градске управе као и разумјевање и грађење добрих односа предуслов је за даљњи развој читавог простора града
Градишке“, рекао је Аџић.

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

„Градишка је мултиетнички град и ми препознајемо стремљење градоначелника не постоје недостатци у комуникацији
или да неку буде мање важан или вриједан у овом граду“, додао је Латифовић.

Архијерејски намјесник градишки протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић рекао је да цијенећи вријеме у којем се
налазимо и бреме и проблеме које оно носи да се налазимо у ограниченим условима и могућностима али да добра сарадња
и комуникација може дати одређени циљ.

Слијепчевић је додао да је у 2020. години настављена реконструкција храма Покрова Пресвете Богородице. Он се
захвалио градској управи и градоначелнику који су дали подршку у изградњи истичући да Храм поприма жељени изглед.

Жупник Томислав Топић захвалио је градоначелнику на пријему и истакао да је сарадња Градске управе и католичке
цркве веома добра. Он је нагласио да је ове године жупа у Долини, уз финансијску подршку Градске управе, обиљежила
100 година од оснивања.

„Сљедеће године планирамио у Батар/Буквику да обновимо капелицу и то би био једини пројекат наше заједнице у
2021. години“ рекао је Топић.

Украјински грко-католички свештеник Виктор Павић први пут је данас присуствовао пријему градоначелника и
представника цркви и вјерске заједнице са подручја града Градишка. Он је истакао да је састанак био конструктиван и
додао да на подручју градишке живи око 150 Украјинаца који своје вјерске службе у цркви у Церовљанима.

Организован пријем за свештенике Српске православне цркве
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Градска управа града Градишка, у
сарадњи са Центром за социјални рад и
друштвено одговорним компанијама,
обезбиједила је 60 божићних печеница и
празничних пакета за најугроженије
породице са подручја града који су им
уручени на Бадњи дан.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
је рекао да је Градска управа, у духу
традиције и обичаја, трећу годину
заредом обезбиједила божићне печенице
за продице које су одабране на основу
социјалне карте Центра за социјални рад.

„Желимо да оне породице, којима је
то најпотребније, обрадујемо поводом
најрадоснијег хришћанског празника,
Божића. Да и њима Бадњак и Божић
буду радосни дани,“ рекао је Аџић

Он се захвалио компанијама „Мин -
еа“, „Таxи-бар“ и „Сладојевић“ које су
обезбиједиле пакете са прехрамбеним
артиклима.

Директор Центра за социјални рад
Гради шка Раде Цумбо рекао је да су
пакети помоћи и божићне печенице

уручени социјално угроженим породи -
цама, породицама из Удружења родите -
ља са аутизмом „Дуга“ ,Удружења за
помоћ недовољно развијеним лицима
/МНРЛ/ и Удружења са четворо и више
дјеце.

„Осим пакета помоћи ми смо
подијелили и божићне пакетиће које су
Центру за социјални рад  донирали уч -

ени ци Техничке школе, Бокс клуба „Ко -
за ра“ и бројни синдикати градишких пр -
еду зећа,“ рекао је Цумбо.

Једну од божићних печеница добила
је Данијела Шврака из Сређана Ламина -
ца која се захвалила на печеници и
празничном пакету.  Њених четворо дје -
це нису крили срећу када им је Дјед мраз
уручио пакетиће.

Даривана прворођена беба у Градишци
Начелник Службе градоначелника града Градишка Горан Суботић посјетио је

Болницу Градишка и даривао Лазара Малбашића, прворођену бебу у 2021. години.
Суботић је Лазару пожелио срећно и безбрижно дјетињство.

Суботић је изјавио да ће Град Градишка у 2021. години издвојити око 100.000 КМ за
подршку пронталитетној политици, што је значајно веће издвајање у односу на  прошлу
годину.“ То је првенствено поклон честитка свим рођеним бебама у Градишци, затим
суфинансирање вантјелесне оплодње и подршка Удружењу са четворо и више дјеце“,
нагласио је Суботић.

Мајка Слађана Малбашић из Врбашке, којој је ово прва беба, изјавила је да је беба
рођена 1. јануара 40 минута иза поноћи и додала да је беба рођена са 3,7 килограма, а
дугачка је 51 центиметар.

Доктор Душан Вукота рекао је да су у 2020. години на Одјелу породилишта градишке
болнице обављена 632 порода, а годишњи просјек износи од 570 до 640 порода.

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић је, по завршетку грађевинских
радова,  обишао новоизграђени главни
градски трг код Културног центра и и
фонтану у парку код „старог храста“ у
градском насељу Сењак.

Аџић је том приликом рекао да је
новоизграђени главни градски трг
привремено рјешење, до момента када
се буде дислоцирала зграда Основног
суда након чега ће он бити
комплетиран.

„На будућем тргу неће бити
паркинга који је сада асфалтиран уз
постојећи дио трга као привремено
рјешење. Циљ је био да грађани имају
мали градски трг гдје ће моћи да се
окупе и гдје ће моћи да се одржавају
манифестације на отвореном“, навео је

Аџић.
Говорећи о новизграђеном парку и

фонтани у насељу Сењак, Аџић је
рекао да се овај комплекс уклапа у
амбијент оближњег храста старог више
од 200 година.

Он је навео да је изграђена фонтана
од пања старог храста плод сарадње

Градске управе, Туристичке
организације, Завичајног музеја и
градишког „Водовода“ уз подршку
друштвено одговорних компанија као
што је „Бинис“ Бањалука, која је
донирала бетонску галантерију за стазе
у овом парку.

Аџић је истакао да је Градишка
некада имала пет тргова и да их градске
власти полако враћају грађанима како
би могли да уживају у њима.

Представник компаније „Бинис“
Драгана Милаковић рекла је да је ова
компанија због дугогодишње сарадње
са Градском управом Градишка и
градишким „Водоводом“ одлучила да
донира бетонске плоче за уређење
парка, те да је на тај начин подржала
пројекат.

Божићне печенице за 60 социјално угрожених породица

Главни градски трг и фонтана 
на Сењаку красе Градишку
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Служењем парастоса и полагањем
вијенаца погинулим борцима Одбрамбе но-
отаџбинског рата у Градишци је обиљежен
Дан Републике Српске – 9. јану ар.

Вијенце на Централно спомен-
обиљежје погинулим борцима положиле
су делегације Града Градишка, организа -
ција проистеклих из Одбрамбено-отаџ бин -

ског рата, представници 16. Крајишке
моторизоване, Лаке пјешадијске бригаде
Градишка и 19. Србобранске пјешадиј ске
бригаде, СУБНОР-а и политичких
странака.

Замјеница градоначелника Градишке
Драгана Илић истакла је да је због
епидемиолошке ситуације ове године Дан

Републике обиљежен полагањем вијенаца
без културно-умјетничког програма.

„29.рођендан Републике Српске об -
иљежа вамо на другачији начин. Припре -
мили смо спот у којем су приказани
ус пјешни људи из раних сфера живота“,
истакла је Илићева и додала да су ти људи
гарант развоја и постојања Репу блике
Српске.

Илићева је нагласила да је рођендан
Републике прилика да се присјетимо и
одамо почаст свим погинулим борцима
који су своје животе уградили у темеље
Републике Српске и додала да то не
смијемо никада заборавити.

Скупштина српског народа БиХ је 9.
јануара 1992.године усвојила Деклара цију о
проглашењу Републике српског народа
БиХ, која је новом Декларацијом након
доношења Устава добила име Република
Српска и сва обиљежја националног
идентитета, химну, заставу и грб.

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

Предсједник Градске борачке организације Градишка
Милован Гагић рекао је да је слава обиљежена у складу са
епидемилошким мјерама и истакао да су борци овом приликом
хтјели бити узор млађима генерацијама као што су били у
Одбрамбено-отаџбинском рату, показати им да је важно
поштовање епидемиолошких мјера како би се што прије
ријешили вируса корона.

Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Града
Градишка Радомир Пјанић рекао је да је немјерљив значај
обиљежавања славе Борачке организације јер се тако одржава
традиција и сјећање на погинуле борце. Он је истакао да је и у
будућности важно радити на даљњем побољшању положаја
породица борачких категорија.

Вијенце на спомен обиљежје погинулим борцима у
Градишци положили су представници Града Градишка, Градске
борачке организације, Организације породица погинулих и
заробљених бораца и несталих цивила и Удружења ратних

„Медаља заслуга за народ“ за шест
погинулих бораца из Градишке и Лакташа

Изасланик предсједника Републике Српске Слободан
Жупљанин уручио је у Градишци постхумна одликовања Медаље
заслуга за народ члановима породица четири погинула борца из
Градишке и два са подручја општине Лакташи.

Жупљанин је рекао да овим чином Република Српска
изражава поштовање према погинулим борцима који су је
стварали, борећи се за слободу и своју државу.

"Морамо да се сјећамо тих људи, да преносимо то на будуће
генерације да би и они знали да чувају оно што су борци
створили, а то је Република Српска која је гаранција опстанка
Срба на овим просторима", истакао је Жупљанин.

Он је навео да су у току 2020. године додијељена 282
постхумна одликовања погинулим борцима, а укупно 2.145 од
2012. године, те да је план кабинета предсједника Републике
Српске да сви погинули борци буду постхумно одликовани до краја 2022. године.

Постхумна одликовања "Медаља заслуге за народ" уручене су породицама бораца Гљивица Раде, Семелак Вилка, Тешић
Бошка, Продановић Стеве, Татић Драгутина и Поповић Гојка.

Положени вијенци поводом Дана Републике

Градска борачка
организација Градишка
обиљежила крсну славу

Митровдан
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Служењем парастоса и полагањем
вијенаца на спомен-обиљежја погинулим
борцима Народно-ослободилачког рата и
жртвама фашистичког терора Другог
свјетског рата и погинулим борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата, у Турјаку
је обиљежен Дан мјесне заједнице и 79.
годишњица прве партизанске акције на
подручју Градишке.

Вјенце су положили градоначелник
Градишке Зоран Аџић, представници
СУ БНОР-а, Савјета мјесне заједнице
Турјак и Градског одбора СНСД-а
Градишка.

Градоначелник Аџић је рекао да је
обавеза Града Градишка и њених
становника да дођу у Турјак и поклоне се
жртвама свих протеклих ратова.

“За вријеме Другог свјетског рата на
простору Турјака страдало је више од
1.500 цивилних жртава и бораца, међу
којима је више од 400 дјеце. Народ овог
краја, као и остали грађани Градишке,
показали су родољубивост и храброст и
у Одбрамбено-отаџбинском рату и
положили своје животе да би створили
оно најсветије и данас најбитније а то је
Република  Српска”, рекао је Аџић и на -
гла сио да је важно чувати Републику Ср -
пску и сјећати се жртава из претходних
рато ва.

Предсједник Градског одбора СУБ -
НОР-а Градишка Никола Крагуљ рекао
је да је ово значајан датум, када је
органи зована прва оружана партизанска
акција на кон које су ослобођени Турјак и
Под градци, односно прва ослобођена
тери тори ја на подручју Европе.

Крагуљ је истакао да је ова парти -

занска акција имала јак одјек на ширем
подручју Градишке и Поткозарја и била
подстицај да се ангажују људи и покрене
пи тање дизања устанка већ у јуну 1942.
године. 

У Горњим Подградцима служен је
парастос и положени су вијенци на
споменике погинулим борцима Одбрам -
бе но-отаџбинског и Народно-ослободи -
лачког рата и жртвама фашистичког
те ро ра из ове мјесне заједнице.

У Одбрамбено-отаџбинском рату по -
ги нуло је 16 бораца из мјесне заједнице
Горњи Подградци, а у Другом свјетском
рату страдало је 136 бораца и више од
1.100 цивила из овог краја.

Вијенце су положили представници
Градске управе Градишка, Градске и
Мјесне борачке организације, СУБНОР-
а и СНСД-а.

На спомен обиљежја борцима Одбра -
м бено-отаџбинског рата, борцима НОР-а
и жртвама фашистичког терора као и на
бисту народног хероја Лепе Радић у
Бистрици положени су вијенци и
цвијеће, а у храму у Гашници служена је

Света литургија.
Делегат у Скупштини Борачке орга -

низа ције и замјеник предсједника Мјесне
борачке организације Бистрица и Гаш 
ница Мирко Бјеловук рекао је да  спомен-
обиљежје у Гашници припада спомен
подручју Јасеновац и Градина, те додао
да се на њему налазе имена више од 2.500
страдалих људи из шест околинх села.

Бјеловук је истакао да се у овом
спомен комплексу налази и спомен
обиљежје у коме је сахрањено 10 бораца
из претходног Одбрамбено-отаџбинског
рата из Гашнице и Бистирце.

У  Мјесним заједницама Крајишник
и Берек служени су помени и положени
вијенци на спомен- обиљежја погинулим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић
је истакао да је обавеза Градске управе
да поштује традицију давања помена
поги нулим, тенагласио да ће и даље под -
ржа вати рад Градске борачке ор  га -
 низације, те породице погинулих бо ра ца
и ратне војне инвалиде.

Члан Савјета мјесне заједнице
Крајишник Марко Шукало је истакао да
је осам бораца из ове мјесне заједнице
дало своје животе за слободу и
Републику Српску.

Шукало је навео да се у Крајишнику
сваке године традиционално одржава
Меморијални шаховски турнир у част
погинулих бораца.

Предсједник Мјесне Борачке орга -
низа ције Берек Петак Џакула је рекао да
су  у Одбрамбено-отаџбинском рату
поги нула три мјештанина  ове мјесне
заједни це.

Припадници ПУ Градишка обиљежили крсну славу Аранђеловдан

Освештењем славског колача и кољива у храму Покрова
Пресвете Богородице и служењем помена код спомен-плоче
за погинуле припаднике Полицијске управе Градишка
обиљежена је крсна слава МУП-а, Аранђеловдан.

Начелник Полицијске управе Градишка Бојан Шкорић
рекао је да се погинулих припадника МУП-а треба сјетити
сваки дан, а нарочито на дан Славе.

„На данашњи дан се се морамо сјетити наших колега и
одати им почаст за оно што су урадили током живота и што
су своје животе дали и уградили у темеље Републике
Српске“ рекао је Шкорић и напоменуо да МУП крсну славу
прославља скромно због епидемиолошке ситуације
узроковане вирусом корона и тродневне жалости поводом
смрти патријарха Иринеја.

Обиљежено 15 година од стравичног пожара у Дому култруре
У Градишци је обиљежено 15 година од смрти три раднице предузећа "Симпо-СИК" Гордане Ждеро, Биљане Плотан

Шешум и Дијане Ећимовић, које су страдале у пожару у бившем Дому културе "Вељко Чубриловић".
Тим поводом на новоизрађени Споменик посвећен жртвама пожара цвијеће су положили и упалили свијеће чланови

њихових породица, градоначелник Градишке Зорана Аџић и представници Културног центра Градишка.
У некадашњем Дому културе "Вељко Чубриловић" 16. новембра 2005. године због неисправних електроинсталација

избио је пожар у којем су погинуле три раднице предузећа "Симпо-СИК", док се сигурне смрти спасио Живко Шукало тако
што је скочио са другог спрата.

У пожару је изгорио готово цијели Фонд Народне библиотеке, неколико атељеа и бројни умјетнички експонати.
Неколико година касније на темељима изгорјелог Дома културе изграђен је Културни центар Градишка.

Служени помени за погинуле борце Одбрамбено-отаџбинског рата
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У Горњим Подградцима код
Градишке промовисана је књига
"Наоружавање истином" аутора Милана
Љепојевића која говори о страдању
Срба у Независној Држави Хрватској  и
фалсификатима Дејтонског мировног
споразума у пракси у БиХ.

Љепојевић је рекао да је симболика
ове промоције што је организована у
његовом родном крају, под Козаром, која
је метафора за злочин који је усташка
НДХ починила над Србима, али
истовремено и за храброст и херојство
мјеста гдје је живот побједио.

Он је навео да ове књиге не би било
да није било рада међународног тима
истраживача на челу са Гидеоном
Грајфом, који су своја истраживања
објелоданили свјетској јавности кроз
изложбу "Јасеновац - право на сјећање",
коју су у УН представили 26. јануара
2018. године.

"У књизи `Наоружавање истином` се
његује култура сјећања јер геноцид над
Србима у НДХ не смије никада да буде
заборављен, а велика је трагедија што је
свјетској цивилизацији представљен тек
након 73 године. Навести само 57
бруталних начина убијања у Јасеновцу
је довољно да човјек занијеми и схвати
о каквим звијерима и нељудима се овдје
радило", рекао је Љепојевић. Осим
Љепојевића, о његовој 10. књизи
"Наоружавање истином" говорили су
рецензенти Саша Мићин и Милорад
Којић.

Којић, који је директор Републичког
центра за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица,
истакао је да Љепојевић у другом дјелу
књиге говори о чињеници да смо 90-их
година прошлог вијека, такође, били
изложени страшним злочинима, а да је
послије ратних дешавања у свјетској
јавности створена перцепција о Србима
као злочинцима, што је приказао и кроз
статистичке показатеље рада
правосудних институција и њихово
финансирање. 

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић рекао је да је ово промоција

истине која свима у Републици Српској
треба да буде путоказ како треба да
чувају Српску и свој идентитет на овим
просторима. Промоцији су, између
осталих, присуствовали министар
здравља и социјалне заштите Републике
Српске Ален Шеранић, потпредсједник
Народне скупштине Српске Денис
Шулић, предсједник Скупштине града
Градишка Миленко Павловић,
предсједник градишког СУБНОР-а
Никола Крагуљ и други.

Представљени 22.
„Градишки зборник“

и 23. зборник
„Истина о Србима“

У Културном центру у Градишци
представљени су 22. број часописа за
друштвена питања “Градишки зборник“
и 23. број зборника “Истина о Србима“,
чији је издавач Српско просвјетно и
културно друштво „Просвјета“
Градишка.

Главни уредник  “Градишког
зборника“ Бојан Вујчић је истакао  да је
22. “Градишки зборник” још
квалитетнији у односу на претходне и
додао да се у њему налази 21 рад са
уводом,  који се односи на културна
дешавања у Градишци у претходном
периоду.

Вујчић је истакао да  кроз 22.
“Градишки зборник” провејава дух

породице Чубриловић и Диане
Будисављевић. Он је додао да су  у овом
зборнику заступљени и млади писци и
њихова дјела од којих је издвојио
политиколога Бојана Латиновића и
Александра Обреновића.  

У зборнику „Истина о Србима“ ове
године објављена су по три награђана
поетска и прозна рада, те 20 одабраних
радова који су пристигли на
овогодишњи истоимени конкурс. Прва
награда за поезију припала је Весни
Радовић из Београда за пјесму
„Молитва“, а у категорији прозе
најбоље оцијењена ја прича „Српска
султанија” Љиљане Терентић из
Смедерева. Друга награда за поезију
додјељена је Здравки Бабић из Билеће за
пјесму “Истина о Србима”, док је треће
мјесто за поезију додјељено Милошу
Милићевићу из Добоја за пјесму “Кота
923”. Друга награда за прозно дјело
припала је Стојанки Ђокић из Бијељине
за причу „Qуид ест веритас“, а трећа
Небојши Ристићу из Градишке за причу
„Сваконоћна сненија Прокопија
Панајотовића”.

Предсједник Српског просвјетног и
културног друштва „Просвјета“
Градишка Радана Вила Станишљевић је
истакла да је зборник снажни замах
ентузијазма у Градишци у очувању
“Просвјете”, једне од најстаријих
инстутуција у нашој култури.

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић је истакао да  “Градишки
зборник” и “Истина о Србија” са
постојањем од 25 година представљају
бренд градишке културе.

Музеј на отвореном
добио прве скулпутуре

У парку код Трга јеврејских
страдања у Градишци постављене су
скулптуре под називом „Књига“ и
„Форма која се развија“, а које су
настале током овогодишњег Првог
међународног симпозијума у камену -
Боро Њежић.

Директор Завичајног музеја Бојан
Вујиновић рекао је да су током
Симпозијума настала три мозаика и
двије скулптуре. Он је истакао да два
мозаика на слободну тему красе
шеталиште на Кеју док је мозаик под
називом „Дјеца Козаре“ постављен на
Тргу Чубриловића.

Вујиновић је истакао да ће парк у
близини граничног прелаза бити први
музеј на отвореном у граду који ће
временом бити испуњен каменим
скулптурама.

„Када слике говоре
више од ријечи“

У галерији Завичајног музеја
Градишка публика је имала прилику

ВИЈЕСТИ ИЗ КУЛТУРЕ

Представљена књига „Наоружавање

истином“ Милана Љепојевића
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погледати изложбу ликовних радова
насталих у току кампа „Када слике
говоре више од ријечи“, који одржан
током септембра у Градишци. Камп и
изложбу организовало је градишко
Удржење „Мост“ у оквиру пројекта који
је реализован у сарадњи са
Међународном организацијом за
миграције.

Асистент на пројекту Сања Остојић
из Удржења „Мост“ навела је да су на
изложби приказани радови младих
аутора од 18 до 30 година из Градишке,
Бањалуке, Приједора, Прњавора, Српца,
Бихаћа, Велике Кладуше, Травника,
Котор Вароши и Мркоњић Града.

„У току кампа аутори су радили
портрете локалних хероја и хероина
Младена Стојановића, Лепе Радић,
Енвера Шиљка, Васе Видовића“, навела
је Остојићева.

Циљ пројекта је увезивање што
више младих људи са подручја БиХ и
коришћење умјетности као алата за
изражавање омладинског активизма.

КУД „Коловит“ дио пројекта
„Млади као снага промјене у

својим заједницама“

Културно умјетничко друштво
„Коловит“  Градишка и Плесни студио
„Dance Step“ прикључили су се
програму у организацији ИН фондације
и учествују у пројекту „Млади као снага
промјене у својим заједницама“.

Предсједник КУД-а „Коловит“
Мирко Борјановић рекао је да су током
овог пројекта, који је траје од августа
прошле године, спојили омладину и
старију генерацију и да су током
радионица старији подучавали младе у
изради оглавља и накита на
традиционалан начин.

Он је навео да је на презентацији у
Културном центру, кроз ревију и
кореографије, приказано 14 оглавља
која су млади чланови „Коловита“
израдили током 18 радионица.
Борјановић је рекао да да ће израђена
оглавља бити дио ношњи које
„Коловит“ користи за три своје
кореографије.

Носилац пројекта и члан „Коловита“
Жељана Чекић рекла је да су током
радионица израдили оглавља за
кореографије игара Сарајевског пола,
Груже и Влашића.

Носилац пројекта „Ми то можемо“ и
члан Плесног студија „Dance Step“ Сара
Јовић истиче да се кроз пројекат развија

креативност код младих кроз бављење
модерним плесовима и самим тим
повећава и њихова физичка активност.

Пројекат се реализује захваљујући
подршци програма БХРИ који спроводи
Међународна организација за миграције
ИОМ, уз финансијску подршку
УСАИД-а.

Чланице Удружења “Удас” почеле
обуку за израду змијањског веза

Удружење ампутираца “Удас” из
Градишке почело је обуку својих
чланица за израду  змијањског веза
захваљујући помоћи  Удружењу жена
“Дуга” из Бања Луке.

Секретар овог удружења Нада Јокић
рекла је да је пет чланица кренуло са
радионицама које се одржавају  у
Бањалуци сваког понедјељка. Она је
додала да су и раније жене из овог
удружења израђивале ручне радове који
су изложени у Завичајном музеју, гдје се
могу погледати и купити, а сарадњу
најављују и са Кућом Лијевча и
Поткозарја.

Музички таленти из
Градишке учествоваће у

такмичењу „Ритам Европе“

Градоначелник Градишке Зоран
Аџић и директор програма дјечијег
музичког такмичења "Ритам Европе"
Игор Карадаревић потписали су у
Градишци уговор о сарадњи на
реализацији овог такмичења.

Аџић је рекао да је потписом овог
уговора омогућено да млади музички
таленти од 12 до 20 година учествују у
једном од највећих дјечијих музичких
такмичења у Европи, које обухвата
такмичаре из 10 земаља.

"Желимо пружити шансу да се
представе сви млади музички таленти
из Градишке, који су и раније имали
запажене успјехе на бројним
фестивалима. Град Градишка има и
финансијске обавезе према уговору
које нису велике а омогућиће да
представници такмичења `Ритам
Европе` дођу у Градишку, организују
аудицију и изаберу младе музичке
таленте које ће припремати за даље
такмичење", навео је Аџић.

Он је истакао да је учешће на овом
такмичењу шанса за представљање
Градишке у Европи, те да је
предвиђено да амбасада једне земље
учеснице такмичења буде повезана са
Градишком и њеним музичким

талентима.
Карадаревић је навео да су "Ритам

Европе" и Радио-телевизија Републике
Српске 2020. године потписали
четворогодишњи стратешки споразум
о сарадњи и додао да је такмичење
`Ритам Европе` први пут емитовано у
програму РТРС-а.

Карадаревић је појаснио да ће дјеца
из Градишке пјевати на неком од
европских језика, да ће их у томе
припремати представници такмичења,
а да ће све то за дјецу бити бесплатно
захваљујући граду Градишка и
градоначелнику Аџићу.

"Екипа која ради овај телевизијски
пренос на осам националних
европских телевизија ће спремати
градишку дјецу, долазиће у Градишку
и радити са њима, а аудиција се очекују
у фебруару 2021. године", додао је
Карадаревић.

На конкурсу „Млади
чувари српске народне

културе“ награђени ученици
из Градишке

На конкурсу за ученике основних и
средњих школа “Млади чувари српске
народне културе“ који је расписао
Огранак Вукове задужбине у Чачку, а
којем се одазвала Задужбина у
Градишци, ученик трећег разреда ОШ
“Данило Борковић“  Максим Јањанин
освојио је прву награду у својој
категорији  за пјесму “Волим Србију“.
Максиму је ово прво учешће на
конкурсу и није крио одушевљење
наградом. На поменути конкурс који је
трајао мјесец дана, пристигло је 15
радова из Градишке, а осим Максима
награђене су још Ана Љепојевић,
ученица Гимназије и Тамара Бањац,
ученица Техничке школе.

еУПСХИФТ наградио идеју
младих Градишчанки

У такмичењу треће еУПСХИФТ
радионице у БиХ међу 12 тимова
младих узраста од 13 до 19 година тим
из Градишке награђен је за идеју
“Како бисмо могли да заштитимо и
очувамо животну средину, те да се она
озбиљно схвати у заједници?”

Вођа тима Нина Пилиповић рекла
је да су осим ње у тиму биле Наташа
Глувић и Анастасија Катић док им је
менторица на пројекту била Сања
Остојић.

“У овај пројекат планирамо да
укључимо што више младих људи који
су вољни да волонтирају у низу
акција, од садње дрвећа до
прикупљања папира, стакла и
пластике од којих би правили украсе и
поклоне, а поред тога планирамо
организовати едукативне радионице,”
рекла је Пилиповићева. 

Она је додала да је реализације
пројекта планирана до средине априла
2021. године.



Градишке новине 21

Теа Ковачевић, члан тениског клуба „Браћа Ковачевић“
проглашена је за најбољег спортисту Градишке у 2020.
години.

Ковачевићева је 2019. године прогла шена
најперспективнијом младом спортискињом града Градишка.
2020 године освојила је престижне турнире у Француској и
Шпанији чиме је од ушевила европске стручњаке пошто је
била успјешна у двије старосне категорије, до 10 и 11
година, што до сада није  пошло за руком ни једном
такмичару.

Теа није крила срећу што је проглашена спортистом
године града Градишка.

„Захваљујем се Граду и градо начелнику који ми увијек
помаже кад ми је потребно. Не могу да вјерујем да сам
добила награду. Напорно тренирам девет година, а мој узор
је Новак Ђоковић и потрудићу се да будем као и он, први
рекет свијета“, рекла је Теа.

Кадетска екипа фудбалског клуба Козара под стручним
вођством Саше Крупљанина проглашена је за најбољу
екипу града Градишка за 2020. годину. 

Градоначелник Градишке, Зоран Аџић рекао је да су
спортисти упркос пандемији вируса корона постигли
изузетне резултате како на простору Републике Српске тако
и на свјетском нивоу.

„Захваљујем се спортистима јер су проносили име града
Градишке читавим свијетом. Ми нећемо жалити средства да
улажемо у младе спортисте и спортске колективе. Један од
доказа је отварање Арене Градишка у којој ће, надамо се,
изнићи још већи број младих спортиста који ће остваривати
добре резултате и на свјетском нивоу“, рекао је Аџић.

Другопласирани спортиста Гради шке у 2020. години, по
избору стручног жирија којим је предсједавао прослављени
фудбалер и тренер Борче Средојевић је Саша Ковачевић,
голман рукометног клуба „Козара“.

Трећепласирани спортиста у 2020. години је Ђорђе
Мандић, куглаш „Козаре“.

Најбољи спортиста у конкуренцији лица са
инвалидитетом је каратисткиња Јована Липовац, члан клуба
борилачких вјештина „Нитен“, која је рекла да јој ово
признање много значи и да и даље планира напредовати и
оставрити још боље резултате.

Најперспективнији спортисти града Градишка за 2020.

годину су Слађана Ковљен, члан Џудо клуба „Козара“ и
Андреј Суботић, капитен пионирске екипе фудбалског
клуба „Козара“.

Најбољи спортски тренер је Марко Ковачевић из
Тениског клуба „Браћа Ковачевић“. За најбољег спортског
радника града Градишка за 2020.годину проглашен је
Милош Дојчиновић, предсједник Фудбалског клуба
„Слобода“ из Доњих Подградаца.

Изабрани најбољи Градског
фудбалског савеза Градишка

Небојша Радосавац капитен Фудбалског клуба „Дубраве“
и репрезентативац Подручног фудбалског савеза Градишка
проглашен је за најбољег фудбалера Градског фудбалског
савеза Градишка у 2020. години.

Радосавац је рекао да му је част бити међу најбољима и
захвалио се својим саиграчима и тренеру који су га подржали. 

Најбоља фудбалска екипа је кадетска екипа ФК Козара,
чији је транер Саша Крупљанин проглашен за најбољег
тренера.

У име екипе награду је примио капитен Алекса Раца који
је нагласио да је екипа заслужила награду јер је у сезони
одиграла 10 утакмица без пораза.

Крупљанин је рекао да  је ово други пут да добија награду
Савеза за најбољег тренера, те истакао да је омладински
фудбал Градишке на добром путу са клубовима „Старс и
Козара“.

„Иза нас је фан -
тастична година,
три јесење титуле
на зва ни чним так -
ми чењима Репу -
блике Српске и
БиХ. Надам се да
ћемо и на прољеће
дониети и три зва -
ничне титуле“, ре -
као је Крупљанин.

ВИЈЕСТИ ИЗ СПОРТА

Тенисерка Теа Ковачевић најбољи
спортиста Градишке у 2020. години
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Најперспективнији млади играч Градског фудбалског
савеза Градишка за 2020. годину је Андреј Суботић, капитен
пионирске екипе ФК Козара.

Суботић је рекао да награда не би била могућа да није
било његових саиграча који су му помогли у биљежењу 32
гола у протеклој сезони. 

За перспективног младог фудбалског судију проглашен је
Витомир Шербула, а за најуспјешнијег фудбалског судију
Славиша Шарић.

Најуспјешнији спортски радници су Ристе Тасовац из ФК
„Борац“ Машићи и Милош Дојчиновић из ФК „Слобода“
Доњи Подградци. За дугогодишњи рад у фудбалу постхумно
су додјељене награде Ненаду Грујичићу и Мили Плотану.

Фудбалер са најдужим стажем је, по евиденцији Савеза,
Мирослав Тодоровић члан ФК „Слога ДИПО“ Горњи
Подградци.

Повеља за велики јубилеј, 60 година постојања, додјељена
је ФК „Вилуси“ из Вилуса.

Управни одбор Савеза донио је одлуку да се награди Клуб
малог фудбала Борачка за организацију и сјајне резултате
остварене у фусал лиги Републике Српске.

У Градишци основан први
боксерски клуб

За предсједника
н о в о о с н о в а н о г
боксерског клуба
„Козара“ Градишка
изабран је Марко
Вановац, који је
након оснивачке
скупштине рекао да
су сада и званично
почели са радом.

„Клуб је почео
да ради у фебруару
2020. године, али
смо због

епидемиолошке ситуације морали прекинути активности,“
рекао је Вановац и додао да тренутно имају пет бораца у
категорији сениора и 30 чланова. Он је изразио наду да ће до
такмичења на прољеће покренути све омладинске категорије.

Међу бројним члановима има и оних који су већ
учествовали на такмичењима и иза себе имају богато
искуство. Један од њих је и секретар клуба Сергеј Адамовић
који бокс тренира од 2014. године. Он је изразио наду да ће
клуб изњедрити државног првака, што је један од њихових
циљева.

Адамовић се захвалио спонзорима који су их подржали,
посебно градоначелнику Градишке и додао да им је Град
обезбједио простор за тренирање.

Тренер клуба Каменко Јуран истакао је да у клубу постоје
програми за аматере и професионалце и позвао све
заинтересоване да им се придруже. Он је нагласио да међу
члановима боксерског клуба „Козара“ Градишка већ има оних
који показују велики потенцијал, али прије свега велику
љубав према овом спорту.

Градишки џудисти освојили 23 медаље на
Међународном купу у Бањалуци

Млади џудисти из Градишке остварили су одличне
резултате на 14. Међународном купу „Стеван Марковић“, који
је одржан почетком новембра у спортској дворани „Борик“ у
Бањалуци.

Градишки џудисти освојили су укупно 23 медаље, а пехар
за најбољег такмичара припао је Рељи Лакићу који је
остварио тријумф у шест борби максималним скором у
конкуренцији дјечака до 10 година.

Златне медаље освојили су Слађана Ковљен, Јелена
Чупић, Никола Миздрак, Павле Илић и Реља Лакић. Сребром
су се окитили Никола Котур, Михајло Илић, Алексеј

Сладојевић, Павле Илић, Милица Јањић и Реља Лакић, док
су бронзане медаље припале Јелени Јањић, Јовани Јањић,
Стефану Гајићу, Аљоши Куновцу (2), Алексеју Сладојевићу,
Николи Миздраку, Николи Саламићу, Виктору Лукачу, Марку
Чупићу, Слађани Ковљен и Јелени Чупић.

На турниру је учествовало више од 300 такмичара из
Словеније, Црне Горе, Србије и БиХ.

Ненад Латинчић побједник 7. Меморијалног

шаховског турнира у Крајишнику

Седми Меморијални
шаховски турнир у помен
на погинуле борце
“Крајишник 2020”
одржан је у октобру у
друштвеном дому у
мјесној заједници
Крајишник у Градишци.

Овај турнир је
организован у знак
сјећања на осам бораца
који су у протеклом рату
дали животе за
Републику Српску.

На турниру  је учествовало 18 играча из Градишке,
Рибника и Прњавора, а овогодишњи број учесника био је
знатно мањи због познатих ограничења везаних за
епидемиолошку ситуацију.

Прво мјесто на овогодишњем турниру  освојио је Ненад
Латинчић из Нове Тополе са освојених 6 поена из 7 кола ,
друго мјесто припало је Владимиру Суботићу из Градишке са
5 поена док је треће мјесто освојио  Миленко Месулић из
Рогоља са 5 поена.

Главни судија на овом турниру био је Димитрије Грчић.

Одржан Пети екипни турнир у шаху за
лица са инвалидитетом – Градишка 2020.

Удружење параплегичара регије Бањалука - канцеларија
Градишка организовало је у октобру Пети екипни турнир у
шаху за лица са инвалидитетом – Градишка 2020.

Виши стручни сарадник за спорт у Градској управи
Градишка Душко Иветић истакао је да овај турнир
представља значајан допринос спортској рекреацији и
рехабилитацији чланова удружења која наступају на турниру,
те да Градска управа већ дуго година подржава овај турнир.

Секретар Удружења параплегичара регије Бањалука -
канцеларија Градишка Наташа Шврака истакла  је да се
турнир традиционално одржава пету годину, те да су
учесници турнира чланови Удружења параплегичара, Савеза
инвалида рада општине Градишка, Удружења обољелих од
ПТСП-а Градишка и Удружења цивилних жртава рата.

Она је нагласила да се овај турнир организује како би
особе са инвалидтетом бар на један дан заборавиле на
проблеме са којима се суочавају.

Шврака је додала да су чланови Удружења параплегичара
веома добри шахисти, те да је њихов члан Ђорђе Видовић  у
Градишци 2018. године проглашен за најбољег спортисту са
инвалидитетом.

Члан Удружења парапле -
гичара Ђорђе Видовић је
истакао да шах игра у ШК
“Козара” али и да редовно
учествује на овом турниру
који се организује сваке год -
ине.

Он је истакао да му ша -
ховски турнири веома много
значе и додао да једино на тај
начин особе са инвалидитетом
имају прилику да покажу свој
таленат и умијеће.
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Фондација „Солидарност“ наставља са

хуманитарним радом

Фондација „Солидарност“, која дјелује у оквиру Градске
борачке организације, издваја значајна средства за помоћ
борачкој популацији за бањска лијечења, набавку огрева,
стипендије и стамбено збрињавање, рекао је предсједник
Градске борачке организације Милован Гагић.

„Из Фондације „Солидарност“ додијељена је помоћ за
бањско лијечење за 21 борца, додијељене су 63 помоћи за
куповину огрева, десет стипендија и неколико помоћи за
куповину уџбеника. Укупно око 200 разних облика помоћи
борачкој популацији“, навео је Гагић.

Говорећи о изградњи кућа породицама бораца, ратних
војних инвалида и погинулих бораца, Гагић је истакао да је
2020. године изграђена једна кућа у Мичијама и додијељена
помоћ за шест породица које нису имале основне услове за
живот, а којима је обезбијеђена изградња купатила и
прикључак на водоводну мрежу.

Фондација „Солидарност“ дјелује већ 13 година, а у
посљедњих шест година активно je радила на помоћи у
изградњи кућа борачкој популацији.

„У том периоду изграђено је 19 кућа и стављено под кров,
а појединим породицама смо помогли и да уселе у нове куће.
То су биле породице које су социјално угрожене и углавном
породице са више дјеце. За изградњу кућа издвојено је више
од 200.000 КМ. Претежно су то донације наших привредника,
дјеце из основних школа, а ту је увијек постојала и подршка
Градске управе“, истакао је Гагић.

Гагић је навео да на подручју Градишке постоји 65
спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-
отаџбинског рата, од који су већина дио копмлекса који чине
споменици посвећени и жртвама из претходних ратова. Он је
нагласио да се спомен-обиљежја сада добро одржавају и да
су у већини тих комплекса изграђени јарболи и постављене
заставе Републике Српске, Града Градишка и Борачке
организације. Гагић је додао да је Градишка водећа локална
заједница када је у питању одржавање спомен-обиљежја, али
и по издвајању средстава из градског буџета за помоћ
борачкој популацији, што је и резултат веома добре сарадње
Борачке организације, Градске управе и градоначелника
Градишке.

Пакети помоћи за ромску популацију

Градска организација Црвеног крста Градишка
организовала је подјелу хигијенско-прехрамбених пакета за
ромску популацију у оквиру програма ROMACTED.

Секретар Градске организације Црвеног крста Градишка
Борко Девић истакао је да Градска управа редовно издваја
значајна средстава за куповину прехрамбено-хигијенских
пакета за социјално угрожене породице.

„Ово је трећа донација коју је обезбједила Градска управа.
Укупно у све три донације обезбјеђено је више од 600 пакета,
што је веома значајно за социјално угрожене грађане који
оскудјевају у овим потрепштинама“, истакао је Девић. Он је
навео да је у периоду од почетка пандемије вируса корона
повећана потреба за прехрамбено-хигијенским пакетима, те
да је у току 2020. године подјељено око 2100 пакета.

Девић је додао да су активни сваки дан захваљујући
волонтерима Црвеног крста, те да тренутно у подјели
прехрамбено-хигијенских пакета учествује 30 волонтера.

Начелник службе градоначелника Градишке Горан
Суботић рекао је да ће ромској популацији бити подјељено 50
прехрамбено-хигијенских пакета, који су обезбјеђени путем
пројекта ROMACTED, под покривитељством Савјета Европе.
Он је додао да су у претходном периоду у оквиру овог
пројекта ромским ученицима подјелили пакете у вриједности
од 9000 КМ, те да је Градска управа од почетка пандемије
вируса корона учествовала у помоћи најосјетљивијим
категоријама становништва. 

Градишка међу три града који су највише

помогли активности Одбора за Косово и

Метохију

Предсједник Одбора за помоћ Србима на Косову и
Метохији Милорад Арлов рекао је да је Градишка међу три
локалне заједнице у Републици Српској које су издвојиле
највише средстава за хуманитарне активности овог одбора и
помоћ Србима на Космету.

Арлов је новинарима, након састанка са градоначелником
Градишке Зораном Аџићем, рекао да је ова локална заједница
једна од 24 у Српској које подржавају рад Одбора, те да је за
изградњу Дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју
"Подржи ме - 9. јануар" у Косовској Митровици издвојила
укупно 9.000 КМ.

"Три четвртине овог објекта је изграђено и недостаје још
око 50.000 евра да буде завршен. Вјерујем да ћемо то успјети
уз велику хуманост локалних заједница и грађана из
Републике Српске. ", нагласио је Арлов.

Аџић је истакао да је Градишка од почетка укључена у
хуманитарну активност спајања дјеце Косова и Метохије и
Републике Српске, те да су сваке године дјеца са Космета
била гости својим вршњацима из градишких школа. Он је
нагласио да је град Градишка финансијски подржао и пројекат
водоснабдијевања ОШ "Јован Цвијић" у Зубином Потоку и

ХУМАНОСТ НА ДЈЕЛУ
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издвојио средства за изградњу Дневног центра у Косовској
Митровици.

"Наставићемо и даље да помажемо да се Дневни центар
што прије заврши. Наше опредјељење је да, у складу са
могућностима, помогнемо Србима на Космету", рекао је А
Арлов је Аџићу, те директорима градишке Гимназије и
Основне школе "Данило Борковић" Снежани Кочић и Нади
Густоварац уручио захвалнице за учешће у акцији изградње
Дневног центра у Косовској Митровици и том приликом им
поклонио и књигу "Хумано срце Српске" аутора Славка
Басаре.

Организоване акције добровољног
даривања крви

Градска организација Црвеног крста Градишка
организовала је бројне акције добровољног даривања крви у
којима су учествовали ученици градишких средњих школа,
припадници Професионалне ватрогасне спасилачке јединице
Градишка, радници Градске чистоће и Водовода.

Током акције која је организована од 11. до 13.  новембра
2020. године учествовало је 67 ученика и један професор, а
прикупљено је 36 доза драгоцјене течности.

Акцији се одазвало 10 ватрогасаца, а и 24 полицијска
службеника Полицијске управе Градишка су учествовали у
дводневној акцији добровољног даривања крви коју је
организовало Министарство унутрашњих послова Републике
Српске.

Начелник Службе за трансфузију крви Болнице Градишка,
Марија Цвјетковић истакла је да ће им ова акција много
значити и додала да им и даље недостаје крвне групе А
позитивна док су се залихе осталих крвих група повећале.
Она је позвала све грађане крве групе А позитивна да се
одазову позиву градишке трансфузије и да дарују крв.

У Глину достављена помоћ из Градишке

Актив жена ЦКУД-а "Лепа Радић" Градишка прикупио је
и доставио хуманитарну помоћ за подручја у Хрватској која су
недавно погођена земљотресом. Акцији су се одазвали
чланови ЦКУД-а, други активи жена, Архијерејско
намјесништво у Градишци, организације, привредници и
многобројни појединци. Прикупљено је преко 8 тона робе,
првенствено прехрамбених намирница, постељине и
хигијенских пакета.

Представнице Актива, са сарадницима, посјетиле су
Глину и прикупљену помоћ испоручиле Црквеној општини.
Горан Каламанда, свештеник у Глини изразио је захвалност
пријатељима из Градишке, посебно ЦКУД "Лепа Радић" на
овом гесту који  је све гануо.

„Наши приоритети су да људи овдје буду обезбијеђени
обзиром да их је доста остало без својих домова. Велики број
грађевина је порушено или оштећено, укључујући и храмове
СПЦ. Предстоји нам једна велика обнова," рекао је
Каламанда.

Давор Симишић, предсједник ЦКУД-а "Лепа Радић"
истакао је да је ЦКУД на најбољи начин почео активности у
новој години.

Градишки рукометаш Јовица Кутић
донирао пакетиће дјеци из удружења

„Дуга“

Градишки рукометаш Јовица Кутић, који тренутно игра за
аустријски Велс, укључио се у акцију „Недјеље
солидарности“ коју је организовала Градска организација
Црвеног крста Градишка. Кутић је рекао да је имао жељу да
обрадује малишане те је тим поводом уручио 40
новогодишњих пакетића дјеци из удружења „Дуга“.

Координатор за хуманитарне активности градишког
Црвеног крста Мирјана Потајац рекла је да се овом акцијом
завршила „Недјеља солидарности“ и додала да су у акцији
учествовале основне и средње школе са подручја Градишке,
бројне установе и политичке организације.

Предсједник Удружење родитеља дјеце са аутизмом
„Дуга“ Градишка Саша Касагић рекао је да се дјеца увијек
обрадују новогодишњим пакетићима и додао да је циљ
Удружење да пруже подршку породицама и дјеци са
потешкоћама у развоју.

Николина Чакаљ пјевала за свог брата и
све "мрвице"

Побједник 14. Фестивала дјечијег музичког стваралаштва
"Мали композитор - Бањалука 2020" Николина Чакаљ из
Градишке наступила је 27. децембра у Бањалуци на
хуманитарној манифестацији "С љубављу храбрим срцима".

Николина је рекла да јој је била част и задовољство што је
имала прилику да буде партнер предсједника Републике
Српске Жељке Цвијановић у овој хуманитарној акцији и да
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допринесе оснивању прве банке хуманог млијека за
пријевремено рођену дјецу у Српској.

Она је испричала да се њена мајка Данијела скоро
породила у 7. мјесецу трудноће, те да је задовољство било јођ
веће учествовати у овој акцији јер је пјевала и за своју
"мрвицу" - свог малог брата. Она се представила са пјесмом
"Срећа", са којом је побиједила на Фестивалу "Мали
композитори - Бањалука 2020", а која у свом стиху каже "чак
и сасвим мала срећа кад се дијели буде већа".

Николина је ученик осмог разреда Основне школе "Свети
Сава" у Ламинцима и петог разреда Основне Музичке школе
"Бранко Смиљанић" Градишка, а до сада је учествовала на
више музичких фестивала са којих је донијела бројне награде.

Осим Николине Чакаљ, Градишка је имала и друге
представнике у хуманитарној манифестацији "С љубављу
храбрим срцима", а то су малишани из Јавне предшколске
установе "Лепа Радић".

Директор ове установе Сузана Иваштанин рекла је да их
је позив за учешће у манифестацији обрадовао, а да највеће
заслуге за то има Данка Мирјанић, мајка пријевремено рођене
Дуње која сада има пет година а члан је старије вртићке групе.

Милан Дувњак један од најбољих
волонтера 2020. године

Поводом 5. децембра Међународног дана волонтера
министар породице, омладине и спорта Републике Српске
Соња Давидовић уручила је републичке награде за
волонтирање. Награда представља највише признање које
Република Српска додјељује за волонтирање и допринос
његовом промовисању.

Један од награђених волонтера је и Милан Дувњак, члан
Градске организације Црвеног крста Градишка. Он је рекао
да волонтира од 2012. године и да га је волонтирању привукло
дружење али да је током година научио да је његов основни
циљ помагати другим људима, посебно у критичним
ситуацијама.

"Волонтирањем градимо себе као особу и дајемо
допринос развоју друштва", рекао је Дувњак и додао да му је
посебно драго што се свакодневно повећава број младих људи
који се баве волонтирањем.

Брзом интервенцијом полиције у
Градишци спасен живот

Министар унутрашњих послова Републике Српске Драган
Лукач организовао је новогодишњи пријем за 34 полицијска
службеника који су храбрим дјелима и пожртвованошћу у
спасавању људских живота показали шта значи поносно
носити полицијску униформу, бити хуман, карактеран и
врхунски професионалац. Лукач је полицајцима уручио
захвалнице, а међу њима су и припадници Полицијске управе
Градишка, Огњен Ерцег и Витомир Шербула.

Ова два полицајца су спасили  живот шездесетше -
стогодишњег М.М. који је у Градишци упао у ријеку Саву док
је сјекао дрво које га је поклопило и потопило под воду.

Полицијски службеници су уз помоћ припадника Про -
фесионалне ватрогасне јединице Градишка и грађана из воде
извукли М.М. након чега је он возилом Службе хитне помоћи
превезен у Општу болницу Градишка. 
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Мали грађани Градишке – дјеца рођена
и уписана у Матичну књигу рођених
града Градишка од 01. октобра до
08.01.2021. године

Бајић Адриана, кћи Данијела и Драгане;
Савић Лазар, син Горана и Тамаре; Дринић
Лука, син Бојана и Александре; Врховац
Круна, кћи Бојана и Александре; Свобода
Сара, кћи Воје и Иване; Чикић Павле, син
Синише и Маријане; Пашић Милош, син
Синише и Наташе; Пашић Михајло, син
Синише и Наташе; Марјановић Лана, кћи
Милоша и Божидарке; Оклобџија Душан,
син Бранислава и Милене; Лотиња Новак,
син Дејана и Бените, Митрић Урош, син
Здравка и Маје; Мандић Мила, кћи Вањушке
и Сање; Шиљак Мирна, кћи Зорана и
Драгане; Вуковић Ана Марија, кћи Драгише
и Јелене; Будимир Анђела, кћи Слободана и
Дајане; Мартић Василије, син Александра и
Јелене; Гавриловић Михајло; син Бојана и
Бојане; Радошевић Дуња, кћи Драгана и
Дајане; Макитан Марија, кћи Милана и
Маје; Остојић Дајана, кћи Петра и Дијане;
Кесић Гаврило, син Милана и Драгане;
Шмитран Ђорђе, син Михајла и Наталије;
Радуловић Анђелија, кћи Мирка и Дијане;
Дроздек Урош, син Мирка и Ане; Шеткић
Давид, син Немање и Сузане; Стајчић
Марко, син Горана и Слободанке; Ћирић
Лазарела, кћи Драгана и Јоване; Бањац Јана,
кћи Милоша и Жељке; Кошпић Урош, син
Миливоја и Јелене; Зорић Богдан, син
Миодрага и Вање; Струнић Софија, кћи
Саше и Маје; Галић Марко, син Жељка и
Анђелке; Селак Урош, син Алексе и Теодоре;
Игњатић Марко, син Драгана и Данке;
Дринић Душан, син Дарка и Марине;
Милишић Катарина, кћи Бранка и Љиљане;
Хукић Елла, кћи Елведина и Маје;
Драгомировић Ана, кћи Дејана и Дајане;
Брковић Валерија, кћи Данијеле; Јајчанин
Марија, кћи Душка и Весне; Станивуковић

Вељко, син Ранка и Бранке; Пивач Дуња, кћи
Дарка и Невене; Љубојевић Сара, кћи
Миомира и Драгане;  Аџић Никола, син
Драгана и Слађане; Врејић Синиша, син
Раденка и Биљане; Срдић Лазар, син
Славише и Сање; Бијелић Уна, кћи Бобана и
Далиборке; Драгишић Петар, син Саве и
Милане; Шева Алексеј, син Војислава и
Марије; Поповић Слађана, кћи Дамира и
Мирјане; Зрнић Милош, син Бранка и
Јелене; Вујичић Вера, кћи Младена и Јелене;
Игњатић Немања, син Небојше и Божане;
Вуковљак Лазар, син Николе и Милице;
Обрадовић Никола, син Драгана и Свјетлане;
Богуновић Реља, син Милана и Мирјане;
Шућур Лав, син Николе и Невене; Миљевић
Матија, син Душка и Јелене; Љубојевић
Филип, син Дарка и Јелене, Продановић
Милица, кћи Милана и Дијане; Савић
Софија, кћи Момира и Јелене; Танасић
Кјара, кћи Срђана и Бојане; Беук Саша, син
Марка и Душке; Ђукић Дарио, син Небојше
и Данијеле; Сладојевић Марија, кћи Горана и
Госпе; Даничић Михајло, син Јована и
Иване; Омчикус Кристијан, син Душана и
Сњежане; Галић Софија, кћи Немање и
Нине; Берић Мила, кћи Дарка и Наташе;
Буразор Милица, кћи Драгана и Николине;
Мачковић Николина, кћи Миленка и
Драгославе; Гиговић Немања, син Велибора
и Ратке; Љубојевић Милош, син Драгана и
Милкице; Пејаковић Михајло, син Перице и
Адриане; Малешевић Страхиња, син Бориса
и Александре; Вељић Неа, кћи Дејана и
Душанке; Ивковић Матија, син Зорана и
Сање; Жујић Магдалена, кћи Љубише и
Бојане; Тодоровић Срђан, син Бранислава и
Валентине; Радош Мија, кћи Мишела и
Ведране; Савандић Милица, кћи Дејана и
Грозде; Грујић Милош, син Дејана и Радане;
Ћирић Андрија, син Борислава и Милице;
Вукајловић Настија, кћи Миодрага и Дајане;
Стијаковић Ника, кћи Јовице и Невене;
Тошић Калина, кћи Миодрага и Наташе;

Вујичић Ана, кћи Славише и Виде; Ђекић
Гаврило, син Александра и Марине;
Лакобрија Андрија, син Горана и Тање;
Косановић Његош, син Миленка и Мирјане;
Митровић Андреј, син Бојана и Наташе;
Видовић Славко, син Драгише и Милице;
Мрђа Тина, кћи Срђана и Наташе;
Милановић Марина, кћи Борислава и Ане;
Ћосић Лорена, кћи Ненада и Тее; Десанчић
Милош, син Ђорђа и Слађане; Микулић
Николина, кћи Зорана и Еле; Перовић Лука,
син Драгана и Славице; Раданић Хана, кћи
Далибора и Сандре; Јовчић Виктор, син
Зорана и Биљане; Ивановић Милош, син
Саше и Марине; Жујић Милијана, кћи
Марка и Мирјане; Миланковић Михајло, син
Предрага и Наташе; Угреновић Лука, син
Вељка и Александре; Топић Петар, син
Братислава и Невене; Личанин Милица, кћи
Младена и Бојане; Борјановић Ана, кћи
Славише и Владане; Перић Ана, кћи
Милоша и Милице; Раковић Ђорђе, син
Давида и Вере; Тркуља Урош, син Ненада и
Милане; Јанковић Хелена, кћи Игора и
Биљане; Игњатић Данило, син Верољуба и
Данијеле; Врачар Теа, кћи Мирослава и
Азре; Пачавра Марко, син Далибора и
Мирјане; Југовић Филип, син Дражена и
Сање; Јелић Емилија Лена, кћи Данка и
Драгане; Шмитран Софија, кћи Предрага и
Мирославе; Шушњар Марија, кћи Раде и
Славице; Ћулибрк Дражен, син Драгана и
Далиборке; Каран Сунчица, кћи Марка и
Дајане; Милић Марко, син Александра и
Јелене; Каурин Андреј, син Десимира и
Верице; Келечевић Катја, кћи Веселка и
Јоване; Шашић Ненад, син Ранка и
Николине; Балта Вукашин, син Петра и
Јоване; Мајсторовић Урош, син Младена и
Јелене; Ђекић Николија, кћи Николе и
Јасминке; Балатуновић Михаило, син Горана
и Данијеле; Цвијановић Мила, кћи Бојана и
Божане; Клисара Теодора, кћи Рајка и
Јелене; Тодоровић Андреј, син Драгана и
Сање; Максимовић Љубица, кћи Бошка и
Бранке; Шврака Мила, кћи Славише и Маје;
Гвозденац Аника, кћи Зорана и Јелене;
Бјеловук Ирис, кћи Владана и Тање;
Пуљаревић Драгана, кћи Недељка и Ранке;
Андријевић Бојана, кћи Бојана и Емилије;
Дрљић Душан, син Немање и Драгане;
Марић Никола, син Горана и Сање; Писарић
Срна, кћи Мирка и Јелене; Топић Матија,
син Александра и Снежане; Лончар
Николина, кћи Драгана и Мирјане; Весе -
линовић Коста, син Зорана и Ање; Алавук
Андреј, син Мариа и Милене; Видовић
Марко, син Јовице и Милице; Тодоровић
Никодина, кћи Далибора и Дајане; Сембер
Алексеј, син Мирослава и Слађане; Ћулибрк
Стефан, син Зорана и Невене; Спасојевић
Лука, син Александра и Драгане; Јеринић
Исидора, кћи Милоша и Иване; Манојловић
Лена, кћи Тихомира и Невене; Чикић Тара,
кћи Славише и Божане; Лазић Стефан, син
Синише и Сање; Мај данац Михајло, син
Младена и Николине; Пиљагић Филип, син
Бојана и Дуње; Зорић Лука, син Бранислава
и Кристине; Окановић Уна, кћи Ернада и
Бојане; Дукић Михајло, син Бојана и
Драгане; Васић Матеј, син Дарка и Сање.

ДДооллееттјјееллее  ррооддее
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