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Градишка, март 2019. године

I - УВОД
Стратегија развоја 2014-2020. година донесена је 12.06.2014. године са намјером
да буде кључни стратешки документ који треба да подстиче развојне процесе и
обезбједи максималну ангажованост локалних снага на плану укупног друштвеноекономског развоја, те унапређења животне средине и укупних услова живота на
подручју општине.
Међутим, овај стратешки документ је, уколико се изузму циљеви који су јасно
постављени, заобишао поједине потребе и минимизирао дјеловање локалних снага на
стварању услова за властити развој.
Стратегија развоја 2014-2020. године није документ, односно развојни инструмент, ни
континуитета ни реалних могућности, она не одражава у довољној мјери потребе и
очекивања већине организација јавног, приватног и невладиног сектора и институција на
подручју општине као и великог броја грађана и привредника. У основи, Стратегијом
2014-2020. године, није уобзирен цјелокупан и интегрисан развој општине. Исто тако,
она није представљала квалитетан оквир за утврђивање и усвајање конкретних
проведбених докумената (програма, пројеката и потребних мјера) који би били
инструменти за остваривање стратешких циљева.
Због горе наведеног на сједници СО-е дана 31.10.2017. године донесена је Одлука о
ревизији постојеће Стратегије развоја општине, а са циљем њеног преиспитивања и
објективизирања као и продужења временског обухвата. Међутим, систематизованим
приступом, уочено је да је општини Градишка неопходна потпуно нова Стратегија
развоја која ће актуализирати велики дио, понајприје, важних инфраструктурних
пројеката, које Стратегија 2014-2020. године није имала. Из наведених разлога, Општина
Градишка је израдила, а Скупштина општине на засједању 28.12.2018. године усвојила,
нову интегрисану Стратегију развоја за период 2019-2027. годинa.
На основу свега изнесеног Извјештај о реализацији пројеката из Стратегије развоја
општине Градишка за период 2014-2020. године, за 2018. годину, не даје јасну слику о
стварној реализацији програма и пројеката који су имплементирани у 2018. години. Као
што је речено, Стратегијом нису обухваћени значајни програми и пројекти који су од
кључног значаја за друштвено-економски развој општине. Из тог разлога је и проценат
остварења у односу на план јако низак, иако је у 2018. години урађено много, прије свега
на плану путне и комуналне инфраструктуре, те настављено са улагањем у значајне
пројекте који су много раније започети.
У Извјештају о реализацији пројеката из Стратегије развоја општине 2014-2020. године,
за 2018. годину према секторима (економски, друштвени и заштита животне средине), од
укупно планираних средстава за 2018. годину која износе 31.961.385,00 КМ, у 2018.
години реализовано је 7.067.383,71 КМ. Презентовани подаци доказују да Стратегија
развоја општине Градишка за период 2014-2020. године не представља реално и
стратешко усмјерење општине Градишка и значајно одступа од потреба привреде и
становништва општине.
Исто тако, у стратешким пројектима Стратегије развоја општине Градишка за период
2014-2020. године, за 2018. годину није предвиђено улагање у кључне пројекте, као што
су локални и некатегорисани путеви и модернизација улица за чију намјену је само у
2018. години укупно уложено 2.918.932,42 КМ.
Управо из предочених недостатака Стратегије 2014-2020. године, а са циљем да се
развој општине Градишка базира на дугорочном стратешком усмјерењу, дана
28.12.2018. године усвојена је нова Стратегија развоја општине Градишка за наредних
девет година.
У наставку слиједи преглед активности на реализацији пројеката за 2018. годину:
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Преглед активности на реализацији пројеката за 2018. годину
Р.
бр.

Планирани пројекат

Планирани
трошак у
2018. години

Извори
финансирања

Остварено

Носиоци
имплементације

Корисници

Образложење

1. Економски развој

1.1.1. Подршка
суфинансирању улагања
1.
у област наводњавања

Буџет,
донаторска
300.000,00
средства,
приватни извори

1.1.2. Подршка развоју
конкурентности
пољопривредне
2.
производње

Буџет,
донаторска
средства (у току
пројекат UNDP
LIR подршка
привредницима
кроз развој
конкурентности,
300.000,00
набавку
опреме,обуку
радника) и
властита
средства
пољопривреде

1.2.1. „Invest in Gradiska“Инфо центар за
3.
инвеститоре

8.000,00

Буџет,
донаторска
средства UNDP

29.974,83

102.619,36

30.000,00

Одјељење за
привреду и
пољопривреду

Одјељење за
привреду и
пољопривреду

Одјељење за
економски развој

Средства у износу од 29.974,83 КМ по
Програму подршке развоју
Пољопривредни пољопривреде за 2018. годину у
произвођачи оквиру подстицаја Подршка
дугорочном развоју – инвестиције у
биљној производњи, Подршка
изградњи заливних система.

Одобрена средства из Програма
Пољопривредни подршке развоју пољопривреде за
произвођачи 2018. године

Пословни
сектор

Интернет страница
www.investingradiska.com пуштена у
употребу, израђена припрема за
штампу брошуре „Инвестирајте у
Градишку“ и објављена на званичној
интернет страници Општине.
Одштампана брошура у режији
донатора. Израђена нова Стратегија
развоја општине Градишка.

1.2.2. Припрема
индустријских локација
4. (brownfield i greenfield)
Агроиндустријска зона

1.3.2. Подршка
иновацијама и
5. повезивању предузећа

1.3.4. Организовање
сајма пољопривреде и
6.
предузетништва

1.4.1. Израда докумената
просторног уређења за
7.
зону Лиман

Укупно:

Буџет, донатори
(UNDP LIR
3.300.000,00
пројекат, и
кредитна
средства)

10.000,00

33.000,00

10.000,00

3.961.000,00

Буџет,
привредници

Буџет

Буџет

-

Одјељење за
привреду и
пољопривреду уз
1.629.350,02
техничку подршку
Одјељења за
економски развој

375.524,75

Одјељење за
економски развој
уз техничку
подршку
Одјељења за
привреду и
пољопривреду,

Одјељење за
привреду и
пољопривреду уз
46.335,00
техничку подршку
Одјељења за
економски развој

9.308,52

2.223.112,48

Пословни
сектор

Пословни
сектор

Изграђен је дио путне и
канализационе мреже, као и
постројење за пречишћавање
отпадних вода у Агро-индустријској
зони Нова Топола.

Средства у износу од:
- 74.532,29 КМ из Програма подршке
развоју предузетништва у општини
Градишка за 2018. годину.
-55.965,46 КМ МЕГ пројекат подршке
предузетништву
-16.750,00 КМ ЦИДЕА- обука
незапослених
-5.000,00 КМ YEP-пројекат
запошљавања младих
-207.517,00 КМ ГИЗ Пролокал
-5.000,00 КМ WHAM пројекат
-5.760,00 КМ МОС-ЛЕР
-5.000,00 КМ Јачање екстерне и
интерне инфраструктуре у МСП

Пословни
сектор

Средства из Програма подршке
развоју пољопривреде за 2018. годину.

Одјељење за
просторно
планирање и
грађење

Инвеститори,
правна лица

Обављен поступак јавне набавке и
изабран „Урбис центар“ д.о.о. као
носилац израде измјене Просторног
плана општине Градишка 2005-2020.г.
Носилац је израдио, прво нацрт а
потом и приједлог планског акта.

-

-

-

2. Друштвени развој

2.1.1 Обновљене и
опремљене подручне
школе, оспособљене за
8.
савремену наставу

2.1.2. Обезбједити
функционално
коришћење напуштених
9. школских објеката и
домова културе

2.1.3. Изградња нових и
адаптација постојећих
објеката примарне
10.
здравствене заштите на
подручју општине
Градишка

2.1.4. Инфраструктурно
опремање терена за
спорт и рекреацију и
11. изградња и завршетак
спортске дворане

2.1.6. Изградња
секундарне
канализационе мреже на
подручју Жеравице,
12.
Липоваче и насеља
Хиподром

500.000,00

Буџет,
донаторска
средства
Министарства
просвјете и
културе РС

Буџет,
30.385,00
донаторска
средства UNDP

320.000,00

4.500.000,00

1.500.000,00

Буџет,
донаторска
средства

Буџет, кредит,
грант, виши
нивои власти

Буџет,
донаторска
средства, кредит

Одјељење за
друштвене
дјелатности уз
92.327,99 техничку подршку
Ученици
Министарства
основних школа
просвјете и
културе РС
Одјељење за
друштвене
дјелатности уз
техничку подршку
Одјељења за
825.745,48
стамбенокомуналне
послове, Одсјека
за имовинскоправне послове
Одјељење за
стамбенокомунално
32.390,64
послове уз
техничку подршку
Дома здравља

Локално
становништво,
правна лица

Проводене активности у опремању
домова Орахова, Кочићево,
Дубравама и Горњим Подградцима.
Средства из пројекта UNDP МЗ.
Реконструкција Дома културе у
Врбашкој
Дома културе у Новој Тополи, из
средстава Владе Републике Српске, а
кроз грант Владе Републике Србије.

Локално
становништво

Извршена је замјена столарије, подова
и молерај зидова у ЦБР-у, адаптација
мокрог чвора у лабораторији, фасада
и ивичњаци на Управној згради и
облоге у библиотеци.

Служба
Начелника
Локално
општине уз
становништво,
техничку подршку
спорстки
Одјељења за
1.673.561,11
клубови, правна
стамбенолица
комуналне
послове.
Служба
Начелника
општине уз
0,00 техничку подршку
Одјељења за
стамбено-

Реновирање основних школа: Јазовац
(50.000,00 КМ) и Горњи Карајзовци
(30.000,00 КМ). Укупна утрошена
средства од донатора.
Исто тако је улагано у опремање у ОШ
„Васа Чубриловић“ 8.927,99 КМ и ОШ
„Младен Стојановић“ 3.400,00 КМ

Локално
становништво

Проведен је поступак јавног тендера,
изабран извођач радова и са њим
потписан Уговор за извођење радова
на енергетској санацији и завршетку
вишенамјенске спортске дворане
"Setvitium"
Реализовано:
-Спортска дворана 1.671.561,11 КМ
-ФК Турјак 1.000,00 КМ
-ФК Церовљани 1.000,00 КМ

Нема реализованих активности.

комуналне
послове и КП
„Водовод“
Градишка

2.1.7. Санација
постојећег водоторња са
пратећом
инфраструктуром на
13.
подручју локалитета
Жеравица

2.2.1. Адаптација зграде
14. Градске вјећнице

2.2.2. Уређење градског
15. кеја са отварањем
садржаја на Сави

2.2.5. Изградња
обилазнице (за
16.
прикључак на аутопут)

2.2.6. Санација
водоводног система у
центру урбаног дијела
17.
општине

2.000.000,00

800.000,00

30.000,00

10.500.000,00

500.000,00

Буџет,
донаторска
средства, кредит

Буџет,
донаторска
средства
Министарства
финансија РС
Буџет,
донаторска
средства

Грант средства

КП „Водовод“
Градишка,
кредит

Служба
Начелника
општине уз
техничку подршку
Одјељења за
793.434,51
стамбенокомуналне
послове и КП
„Водовод“
Градишка

26.325,00

0,00

Одјељење за
друштвене
дјелатности

Локално
становништво, Трошкови пројектне докуемнтације
Јавне установе

Одјељење за
стамбенокомуналне
послове

Локално
становништво

Нема реализованих активности.

Локално
становништво,
РС, БиХ и
путници из ЕУ

Нема реализованих активности.

Служба
Начелника
општине уз
техничку подршку
0,00
Одјељења за
стамбенокомуналне
послове

0,00

Локално
становништво

Проведен је поступак јавног тендера,
изабран извођач радова и са њим
потписан Уговор о набавци радова на
адаптацији водоторња са
управљачком зградом, опреме,
цјевовода, фазонских комада и
арматуре на водоизворишту Жеравица
у укупној вриједности од 1.173.507,62
КМ. Такође, проведен је поступак
јавног тендера, изабран извођач
радова и са њим потписан Уговор о
доградњи водоводног система
општине Градишка у укупној
вриједности од 1.246.883,68 КМ.

Одјељење за
стамбено
комуналне
послове уз

Локално
становништво

Нема реализованих активности.

техничку подршку
КП „Водовод“

2.3.2. Подршка женама и
младима за укључивање
18. у процес друштвеног
развоја

2.5.3. Промоција
хранитељства за дјецу
19. без родитељског
старања
Укупно:

40.000,00

20.000,00

Буџет,
донаторска
средства

Донатори

20.740.385,00

Одјељење за
друштвене
дјелатности уз
21.660.00 техничку подршку
НВО сектора,
Удружења жена и
породица
Одјељење за
друштвене
дјелатности уз
0,00 техничку подршку
ЈУ Центар за
социјални рад

Жене и млади

Дјеца без
родитељског
старања

Расписан конкурс по ЛОД
методологији и 4 пројекта су испунила
услове. Сресдтва су из буџета
Општине.

Нема реализованих активности.

3.505.444,73
3. Заштита животне средине

3.3.4. Израда студије
изводљивости за
20. пречистач отпадних вода
за градско подручје

3.3.5. Израда пројектне
документације
„Изградња водоводног
21.
система у руралним
подручјима“

3.2.8. Набавка опреме за
22. КП „Чистоћа“ Градишка

100.000,00

60.000,00

800.000,00

Буџет,
донаторска
средства

Буџет

КП “Чистоћа“
Градишка,
донаторска
средства

52.650,00

КП „Водовод
“Градишка,
Одјељење за
стамбенокомуналне
послове

Одјељење за
стамбенокомуналне
послове уз
5.616,00 техничку подршку
КП „Водовод“
Градишка
Одјељење за
стамбенокомуналне
послове уз
880.800,00
техничку подршку
КП „Чистоћа“
Градишка

Локално
становништво

Израда математичког модела
водоводног и канализационог система
Градишка са планом њиховог развоја

Локално
становништво

Пројектна документација за Орахову и
Гашницу

Локално
становништво

Набављени су: камион смећар,
полуприколица за транспорт отпада,
грејдер, камион кипер, трактор са
мулчером, мултифункционална
машина са прикључцима и машина за
фарбање асфалтних површина.

3.2.7. Модернизација
јавние расвјете и
23. уградња регулације на
расвјетна тијела

24.

1.3. Изградња зграде
Основног суда

3.600.000,00

1.500.000,00

Буџет,
донаторска
средства, грант

Грант

Служба
Начелника
општине уз
техничку подршку
0,00
Одјељења за
стамбенокомуналне
послове

2.2. Наставак изградње
25. водовода у Бистрици,
Гашници и Ораховој

1.200.000,00

Укупно:

7.260.000,00

1.338.826,50

31.961.385,00

7.067.383,71

УКУПНО (економски,
друштвени и ЗЖС):

Буџет, грант.
Локално
становништво

Одјељење за
стамбенокомуналне
послове уз
114.913,33
техничку подршку
Електродистрибуц
ије

284.847,17

КП „Водовод“
Градишка,
Одјељење за
стамбенокомуналне
послове

Локално
становништво

Проведена процедура јавне набавке,
изабран извођач и реализоване
активности

Локално
становништво

Нема реализованих активности.

Локално
становништво

Проведена је набавка радова на
изградњи резервоара за
водоснабдијевање мјесне заједнице
Орахова. Такође је изабран добављач
за набавку цјевовода, фазонских
комада и арматура за изградњу
водовода у насељима Орахова и
Гашница.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ЗОРАН АЏИЋ

