
Одржана извештајна седница Скупштине Подручног ФС Градишка 
 

Смањени трошкови 
 
У градишком Културном центру, под председавањем Милоша Бркића, одржана је 
извештајна Скупштина Подручног Фудбалског савеза Градишка на којој су 
једногласно усвојени сви извештаји. Присуствовало је 19 делегата, као и члан 
Надзорног одбора Синиша Аџићкоји је презентовао пословање Савеза и дао 
пролазну оцену за претходни период. 
Председник Бркић је предочио план и програм рада у будућности и најавио жељу 
да ПФС Градишка остане један од најјачих стубова носача фудбалске породице у 
Републици Српској. 
-Фудбалски савез Републике Српске, односно његов председник Вицо Зељковић дао 
је подршку нашем подручју и спроводи све оно што је обећано. У првом реду 
изградњу два терена са вештачком травом у Градишци и Новој Тополи, те 
Фудбалски центар ФСРС у Прњавору који је такође под окриљем нашег подручја. 
Пред нама су избори на свим нивоима, као и изборна Скупштина ПФС Градишка, а 
наша подршка је на страни актуелног првог човека ФСРС Вице Зељковића – истакао 
је Милош Бркић, први човек фудбалског подручја Градишка. 
Зоран Вујат, генерални секретар ПФС Градишка изложио је план прихода и расхода 
за 2020. годину у којем су планиране разне уштеде, те супланирани расходи смањени 
у односу на 2019. годину за 6.000 марака. Планирани буџет ПФС Градишка за 2020. 
годину је 32.000 марака. 
-Иза нас је тежак период због пандемије коронавируса који ће тек да донесе 
одређене потешкоће у функционисању живота и привреде, а самим тим и фудбала 
који неће бити поштеђен “посебних” услова у даљем битисању. На време смо то 
схватили и већ сада повукли одређене потезе, да амортизујемо све што можемо, како 
би из свега овога изашли што мање окрзнути. Испред нас је период слагања 
фудбалског мозаика, како на подручју, тако и ФСРС и ФС БиХ, биће специфичан јер 
Република Српска преузима председавање “кровним” Савезом – рекао је Зоран 
Вујат, потврдивши да је ПФС Градишка дао подршку Вици Зељковићу. 
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