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Годишњи План имплементације Стратегије развоја општине Градишка за 2019. годину страна 1 од 15 
 

 
1. Увод 

Развој Градишке до краја 2018. године базиран је на Стратегији развоја општине 
Градишка за период 2014-2020 године, као основном стратешко-планском документу у 
општини. У одређивању и дефинисању програма и пројеката, који су требали бити у 
функцији развоја, занемарена су и изостављена поједина подручја и минимизирано је 
дјеловање локалних снага на стварању услова за локални развој. Стара стратегија није 
представљала документ који у довољној мјери одражава потребе и очекивања јавног, 
приватног и цивилног сектора, као и великог броја грађана, што је захтијевало да се 
изврши ревизија исте. 

У том смислу, крајем октобра 2017. године донешена је одлука Скупштине 
општине Градишка о ревизији Стратегије развоја општине Градишка за период 2014-
2020 година. Међутим, у поступку ревизије, у фази снимања и анализе стања 
(евалуације), дошло се до закључка да је најсврсисходније приступити изради нове 
стратегије развоја, која треба да уобзири све акутелне потребе и будуће правце 
развоја, те да се усклади са временским периодом који обухватају стратешки 
документи Европске уније. 

Овакво опредјељење је подржао UNDP, па је, у том смислу, донешена одлука о 
изради нове стратегије развоја. У току 2018. године интензивно се радило на изради 
документа, који је у коначници усвојен крајем децембра 2018. године и представља 
основ за дјеловање за период од 2019. до 2027. године. 

Овај план имплементације заснива се на усвојеној Стратегији развоја општине 
Градишка за период 2019-2027 године, а истом су обухваћени сви програми, пројекти и 
мјере, чији је почетак реализације планиран за 2019. годину. Планом је обухваћено по 
20, 23 и 10 пројеката и мјера (програма) из области економског развоја, друштвеног 
развоја и заштите животне средине (укупно 53). 

У 2019. години, као почетној години реализације нове стратегије, биће потребо 
извршити одређена организациона, кадроваска и финансијска прилагођавања 
потребама реализације пројеката и мјера, што је до сада у значајној мјери остварено. 
Међутим, један број пројеката, нарочито они који се базирају на вањским изворима 
(донације и гранотови), мораће бити предмет посебне пажње свих носилаца ради 
остваривања услова за њихову реализацију. То захтијева појачану активност Службе 
начелника општине (Одсјек за локални економски развој) и Развојне агенције Градишка 
(РАГА). 

На крају, потребно је напоменути да овај план не може бити ограничење за 
разматрање и рад на одређеним питањима из области развоја, која нису садржана у 
Плану и Стратегији, али их намеће живот и потреба за рјешавање.
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2. Економски развој 

Бр. 
Планирани 

пројекат 
Пројекат 
/ мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације 

Укупни исходи 
пројекта 

Корисници 
Исходи 

активности у 
2019. години 

1 

Завршетак 
инфраструктурног 
опремања 
Агроиндустријске 
зоне Нова Топола 

Пројекат 
    

5.000.000     
   2.650.000     650.000     2.000.000 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

Изграђена 
инфраструктура 

на 144 ха – 
саобраћајница 

дужине 5.845 м, 
канализација 
(фекална и 
оборинска) 

4.700 м, 
водоводна 

мрежа 2.615 м, 
чиме се 

обезбјеђује 
комплетно 
уређење 

грађевинског 
земљишта за 
инвеситоре 

Инвеститори - 
привредни 

субјекти 

Израђена 
инфраструктура - 

собраћајнице, 
водовод и 

канализација за 
све започете 
инвестиције у 

пословне објекте 

2 

Формирање и 
инфраструктурно 
опремање 
Пословне зоне 
Лиман, укључујући 
израду 
проведбене 
просторно-планске 
документације 
просторног 
уређења  

Пројекат 
  

20.000.000     
       60.000     60.000     0 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове, 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Уређено 200 ха 
простора, што 

укључује 
изградњу 

саобраћајница, 
водоводне 

мреже, електро 
мреже, одводње 
отпадних вода 

са пречистачем, 
што ће 

обезбиједити 
160 ха нето 
површине 
уређеног 

грађевинског 

Инвеститори - 
привредни 

субјекти 

Израђен 
елаборат о 

оправданости 
формирања 

пословне зоне 
Лиман са 

концепцијом 
њеног 

коришћења и 
израдом зонинг 

плана 
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Бр. 
Планирани 

пројекат 
Пројекат 
/ мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације 

Укупни исходи 
пројекта 

Корисници 
Исходи 

активности у 
2019. години 

земљишта за 
потенцијалне 
инвеститоре 

3 

Промовисање 
потенцијалних 
могућности 
изградње 
складишно-
логистичких 
капацитета у 
Пословној зони 
Лиман као основе 
за пласман роба у 
ЕУ 

Мјера         50.000            10.000     10.000 0 

Општинска 
управа - Служба 

начелника 
општине, 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Израђен 
програм и 

реализована 
промоција 
заједно са 

Владом 
Републике 

Српске, обзиром 
да ће Зона бити 
од републичког 

значаја 

Потенцијални 
инвеститори у 

зони Лиман 

Конципирана 
промоција 
заједно са 

Владом 
Републике 

Српске 

4 

Субвенционисање 
новоформираних 
пословних 
субјеката 

Мјера       900.000           100.000     50.000 50.000 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Донешен, 
спроведен и 

имплементиран 
годишњи 
програм 
подршке 

Новоформирани 
пословни субјекти 

Подршка 
новоформираним 

пословним 
субјектима 

5 
Подршка 
оснивању и раду 
кластера и задруга 

Мјера         15.000              5.000     5.000 0 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Донешен, 
спроведен и 

имплементиран 
годишњи 
програм 
подршке 

Пословни субјекти 
и 

пољопривредници 

Доношење и 
спровођење 

програма 

6 

Успостављање 
јединице за 
подршку 
предузетништву у 
оквиру Развојне 
агенције Градишка 

Мјера         45.000              5.000     5.000 0 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Успостављена и 
стављена у 

функцију 
јединица за 

подршку 
предузетништву 

у оквиру 
Развојне 
агенције 

Градишка 

Предузетници 

Помоћ код 
пријава на јавне 

позиве и 
реализације 

пројеката 
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Бр. 
Планирани 

пројекат 
Пројекат 
/ мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације 

Укупни исходи 
пројекта 

Корисници 
Исходи 

активности у 
2019. години 

7 

Стварање 
претпоставки за 
обезбјеђење 
приватних 
инвестиција 
(пунионица воде, 
обнављање 
постојећих и 
изградња нових 
прерађивачких 
капацитета у 
пољопривреди, 
прерада шумских 
плодова и др.) 

Мјера         30.000            10.000     10.000 0 

Општинска 
управа - Служба 

начелника 
општине, 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Утврђене мјере 
које је потребно 

предузети за 
обезбјеђење 

услова 
инвестирања 

(изградња 
приступних 

саобраћајница и 
остале 

инфраструктуре) 

Потенцијални 
инвеститори 

Утврђивање 
погодности за 

улагање у нове 
пројекте 

8 

Организација 
промотивне 
кампање за 
привлачење 
инвестиција у 
сарадњи са 
општинама из 
окружења 

Мјера         30.000            10.000     10.000 0 

Општинска 
управа - Служба 

начелника 
општине, 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Успостављена 
функционална 

сарадња са 
општинама из 
окружења и 
проведена 
кампања 

Потенцијални 
инвеститори 

Организација 
промотивне 
кампање и 
провођење 

9 

Подршка 
интегралној и 
органској 
пољопривредној 
производњи 

Мјера         50.000            10.000     10.000 0 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Донешен, 
спроведен и 

имплементиран 
годишњи 
програм 
подршке 

Пољопривредни 
произвођачи 

Утврђивање 
неопходних мјера 

и провођење 
едукације и 

организације на 
плану 

испуњавања 
услова 

10 

Организовање 
сајма 
пољопривреде и 
предузеништва 

Мјера       800.000            50.000     0 50.000 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Обезбјеђени 
услови и 

организована 
активност за 
одржавање 

сајма  

Привредни 
субјекти и 

пољопривредни 
произвођачи 

Обезбјеђење 
простора и 
услова за 

одржавање сајма 
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Бр. 
Планирани 

пројекат 
Пројекат 
/ мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације 

Укупни исходи 
пројекта 

Корисници 
Исходи 

активности у 
2019. години 

11 
Санација каналске 
мреже на подручју 
општине Градишка 

Пројекат 
    

5.050.000     
      350.000     350.000 0 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду, 
Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

Остварено 
континуирано 
измуљивање 

канала, скидање 
растиња и 

одржавање 
пропуста 

Правна и физичка 
лица на 

предметним 
локалитетима 

Провођење 
годишњег 
програма 

12 
Реализација 
пројекта ЛАГ 
Савус 

Мјера         90.000            10.000     10.000 0 

Општинска 
управа - Служба 

начелника 
општине, 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Реалаизована 
финансијска 

подршка 
носиоцу 
пројекта 

Пољопривредни 
произвођачи 

Обезбиједити 
програм 

брендирања 

13 
Подршка развоју 
пољопривреде 

Мјера 
    

2.550.000     
      200.000     200.000 0 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Донешен, 
спроведен и 

имплементиран 
годишњи 
програм 
подршке 

Пољопривредни 
произвођачи 

Провођење 
годишњег 
програма 

14 

Етно село 
Суботићи - 
изградња објеката 
и уређење 
простора у јавно-
приватном 
партнерству 

Пројекат       700.000           150.000     50.000 100.000 

ЈУ Туристичка 
организација 

општине 
Градишка 

Обезбијеђена 
локална 

инфраструктура 
(вода, струја и 
путна мрежа) 

Потенцијални 
инвеститори у 

туристичке 
објекте 

Донијети 
годишњи план и 

започети 
реализацију у 

складу са 
расположивим 
могућностима 

15 

Уређење прилаза 
археолошком 
налазишту Доња 
Долина са 
обиљежавањем 

Пројекат         45.000            25.000     5.000 20.000 

ЈУ Туристичка 
организација 

општине 
Градишка 

Уређен прилаз 
ради 

омогућавања 
посјета туриста 

Туристи 
Утврдити план и 

обезбиједити 
реализацију 
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Бр. 
Планирани 

пројекат 
Пројекат 
/ мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације 

Укупни исходи 
пројекта 

Корисници 
Исходи 

активности у 
2019. години 

16 

Санација мајдана 
на подручју 
општине Градишка 
и уређења у 
излетишта или 
етно села у јавно-
приватном 
партнерству 

Пројекат       200.000            50.000     5.000 45.000 

ЈУ Туристичка 
организација 

општине 
Градишка 

Утврђени 
услови за 
уређење и 
кориштење 

Грађани на 
локалитету и 

приватни 
партнери 

Израда програма 
санације и 

реализација у 
складу са 

могућностима 

17 

Постављање 
туристичке 
сигнализације на 
подручју општине 
Градишка 

Пројекат         50.000            10.000     0 10.000 

ЈУ Туристичка 
организација 

општине 
Градишка 

Утврђено 
тренутно стање 
сигнализације и 
путних праваца 
до постојећих 
дестинација 

Туристичка 
организација и 

туристи 

Извршити у 
складу са 

могућностима 

18 

Стварање 
претпоставки за 
инвестирање у 
специфичне 
сфере туризма 
(коцкарнице, 
хотели, мотели 
итд) 

Мјера           5.000              5.000     5.000 0 

ЈУ Туристичка 
организација 

општине 
Градишка 

Утврђене 
могућности и 

мјере којима ће 
се побудити 
интерес и 

повољност 
инвестирања 

Потенцијални 
инвеститори 

Сагледати 
могућности 
развоја и 
утврдити 

повољности 
потенцијалним 
инвеститорима 

19 

Стварање услова 
за постављање 
туристичких 
садржаја на ријеци 
Сави - сплавови, 
платофрме, 
висећи мост, 
шеталиште и др. 

Мјера       100.000            30.000     10.000 20.000 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење, 

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене послове 

Одређене 
локације, 
изграђени 

прилази и друга 
инфрастуктура 

Грађани 

Утврдити 
локалитете и 

потребне захвате 
са реализацијом 

у оквиру 
могућности 

20 
Стимулисање 
новог 
запошљавања  

Мјера       150.000            50.000     50.000 0 
Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

Створене 
могућности за 

ефикасније 
запошљавање 
по усвојеним 
програмима 

Незапослена лица 
Утврђивање и 

провођење 
годишњег плана 
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3. Друштвени развој 

 

Бр. Планирани пројекат 
Пројекат / 

мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације Укупни исходи пројекта Корисници 

Исходи активности у 
2019. години 

1 

Унапређење 
инфраструктуре у ОШ 
Данило Борковић 
(реконструкција и 
проширење школског 
простора) 

Пројекат       350.000           100.000     0 100.000 

ЈУ ОШ 
"ДАНИЛО 

БОРКОВИЋ" 
Градишка 

Повећани постојећи 
просторни капацитети и 

санирани и 
реконструисани 

постојећи 

Ученици и 
наставно 
особље 

Израда пројектне 
документације и 

изналажење 
могућности 

финансирања 

2 

Школа знаковног 
језика у функцији 
побољшања 
комуникације са 
глувим и наглувим 
особама 

Пројекат           5.000              5.000     5.000 0 

Међуопштинско 
удружење 
глувих и 

наглувих, 
Градишка, 
Србац и 
Прњавор 

Организована настава 
за оспособљавање 

кадрова за знаковно 
комуницирање 

Глува и 
наглува лица 

Организована настава 
за оспособљавање 

кадрова за знаковно 
комуницирање 

3 
Санација и адаптација 
зграде Градске 
вијећнице 

Пројекат       760.000           252.000     52.000 200.000 

ЈУ "ЗАВИЧАЈНИ 
МУЗЕЈ 

ГРАДИШКА" 
Градишка 

Саниран ентеријер 
објекта у складу са 

првобитним рјешењима 
код изградње објекта 

Завичајни 
музеј и 

Библиотека 

Изнаћи могућности 
финансирања и 

започети са 
реализацијом пројекта 

4 

Модернизација 
спортских терена и 
проширење 
мултифункционалних 
садржаја у оквиру 
градског стадиона 

Пројекат       460.000           460.000     200.000 260.000 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
друшт. 

дјелатности и 
ФС БиХ 

Реконструисан 
постојећи помоћни 

фудбалски терен са 
постављањем 

вјештачке траве 

Спортски 
клубови и 
спортисти 

Реконструисан 
постојећи помоћни 

фудбалски терен са 
постављањем 

вјештачке траве 

5 

Изградња трим стазе 
са пратећим 
садржајем за 
рекреацију дјеце, 
омладине и одраслих 

Пројекат       100.000           100.000     20.000 80.000 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

Дефинисана локација 
трасе и реализована 
изградња у складу са 

стандардима у тој 
области 

Грађани 

Дефинисана локација 
трасе и реализована 
изградња у складу са 

стандардима у тој 
области 
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Бр. Планирани пројекат 
Пројекат / 

мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације Укупни исходи пројекта Корисници 

Исходи активности у 
2019. години 

6 
Завршетак спортске 
дворане 

Пројекат     5.500.000     3.900.000     2.500.000 1.400.000 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

Окончани завршни 
радови на  дворани са 
помоћном двораном и 

другим пратећим 
просторима 

Спортски 
клубови  

Окончани завршни 
радови на  дворани са 
помоћном двораном и 

другим пратећим 
просторима 

7 
Опремање Дјечијег 
парка 

Пројекат       120.000           120.000     20.000 100.000 

Општинска 
управа - 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности и 
Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

Дефинисани сви 
садржаји и рјешења за 

игру и забаву дјеце, 
набављена и 

инсталирана опрема 

Дјеца 

Дефинисани сви 
садржаји и рјешења за 

игру и забаву дјеце, 
набављена и 

инсталирана опрема 

8 
Набавка и 
инсталирање опреме 
Зимског града 

Пројекат       100.000           100.000     0 100.000 
ЈУ "КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР" п.о. 

Градишка 

Набављена и 
инсталирана опрема 

Дјеца 
Набављена и 

инсталирана опрема 

9 

Адаптација и 
припремаање 
просторија за Центар 
за социјални рад 

Пројекат       100.000            50.000     25.000 25.000 
ЈУ Центар за 
социјални рад 

Градишка 

 Адаптиране и 
опремљене просторије 
за ефикасно вршење 

функција Центра  

ЈУ Центар за 
социјални 

рад 
Градишка 

 Изналажење 
могућности и 
отпочињање 

реализације пројекта  

10 
Дајте нам шансу 
(запошљавање лица 
са инвалидитетом) 

Мјера           2.000              2.000     2.000 0 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

Повећана свијест код 
привредних субјеката о 

потребима и 
могућностима 

запошљавања лица са 
инвалидитетом 

Инвалидна 
лица 

Повећана свијест код 
привредних субјеката о 

потребима и 
могућностима 

запошљавања лица са 
инвалидитетом 

11 

Оснивање и опремање 
просторија дома за 
лица са 
инвалидитетом 

Пројекат       120.000            60.000     30.000 30.000 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

Одабран простор, 
опремљен и адаптиран 
у складу са потребама 
лица са инвалидитетом 

Инвалидна 
лица 

Обезбиједити простор 
и започети са 
опремањем 
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Бр. Планирани пројекат 
Пројекат / 

мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације Укупни исходи пројекта Корисници 

Исходи активности у 
2019. години 

12 
Набавка  ортопедских 
помагала за лица са 
инвалидитетом 

Мјера       200.000            50.000     5.000 45.000 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

Утврђена потребна 
структура и набављена 
ортопедска помагала 

Инвалидна 
лица 

Утврђене потребе и 
извршена набавка у 

складу са 
финансијским 
могућностима 

13 
Реновирање 
друштвених просторија 
у мјесним заједницама 

Пројекат       710.000           100.000     30.000 70.000 
Одјељење за 
општу управу 

Санирано укупно 46 
објеката друштвених 

домова у мјесним 
заједницама. 

Органи 
мјесних 

заједница, 
удружења 
грађана, 

политичке 
организације 

и остали 

Саниран одређен број 
објеката у окрвиру 

финансијских 
могућности 

14 
Изградња вововодне 
мреже (Гашница и 
Орахова) 

Пројекат    1.150.000        1.150.000     150.000 1.000.000 
КП "ВОДОВОД" 
а.д. Градишка 

Изграђена примарна и 
секундарна водоводна 
мрежа у дужини од 15,3 

км 

КП 
"ВОДОВОД" 

и грађани 

Изграђена примарна и 
секундарна водоводна 
мрежа у дужини од 15,3 

км 

15 

Модернизација 
локалних и 
некатегорисаних 
путева 

Пројекат   10.400.000           500.000     500.000 0 

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

Постављен нови 
асфалт на локалним 

путевима у дужини од 
25 км, асфалтирани 

некатегорисани путеви 
у дужини од 74 км и 

реконструисани 
асфалитарании 

некатегорисани путеви 
дужине 10 км 

Грађани 

Постављен нови 
асфалт на 

некатегорисаним 
путевима у дужини од 8 

км 
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Бр. Планирани пројекат 
Пројекат / 

мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације Укупни исходи пројекта Корисници 

Исходи активности у 
2019. години 

16 

Довршетак 
реконструкције 
водоторња са 
повећањем капацитета 
изворишта и 
аутоматизацијом 
водоводног система 

Пројекат       980.000           980.000     400.000 580.000 
КП "ВОДОВОД" 
а.д. Градишка 

Реконструисани сви 
технички елементи на 

водоизворишту 
Жеравица и 

успостављена 
телеметрија 

цјелокупног система 
водоснабдијевања те 
проширеникапацитети 
изворишта изградњом 

још једног 
експлоатационог 

бунара 

КП 
"ВОДОВОД" 

и грађани 

Реконструисани сви 
технички елементи на 

водоизворишту 
Жеравица и 

успостављена 
телеметрија 

цјелокупног система 
водоснабдијевања те 
проширеникапацитети 
изворишта изградњом 

још једног 
експлоатационог 

бунара 

17 
Спојна саобраћајница 
између М-16 и Е-661 
(Обилазница) 

Пројекат     9.965.000        3.000.000     0 3.000.000 

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

Изграђена дионица 
пута у дужини од 7 км 

ради обезбјеђења 
безбједног и ефикасног 
саобраћаја на ширем 

градском подручју, 
укључујћи и приступ 

аутопуту и граничном 
прелазу 

Учесници у 
саобраћају и 

грађани 

Изналажење 
могућности 

финансирања и 
извршење у обиму 

створених 
финансијских услова 

18 

Реконструкција и 
модернизација 
градских улица и 
паркинг простора 

Пројекат     5.950.000           300.000     300.000 0 

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене 
послове 

Асфалтиране улице у 
дужини 2,5 км, 

пресвучене асфалтом 
улице у дужини од 4 км 

и изграђен нови 
паркинг простор 

површине 6.000 м2 (500 
мјеста) 

Грађани 

Асфалтирање нових и 
пресвлачење 

постојећих улица у 
оквиру финансијских 

могућности 
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Бр. Планирани пројекат 
Пројекат / 

мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације Укупни исходи пројекта Корисници 

Исходи активности у 
2019. години 

19 
Проведбени документи 
просторног уређења 

Пројекат     1.200.000            50.000     50.000 0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Измијењени и 
допуњени постојећи те 

донешени нови 
локацијски плановиу 
складу са потребама 

уређења и кориштења 
појединих простора, 
уважавујићи потребе 

становника и привреде 

Правна и 
физичка лица 

Измјена постојећих 
планова и израда 
нових у складу са 

актуелним потребама 
на подручју општине 

20 

Јачање интерних ИТ 
капацитета (замјена 
застарјеле опреме са 
побољшањем мрежне 
инфраструктуре) 

Мјера       250.000            25.000     25.000 0 
Одјељење за 
општу управу 

Замијењена застарјела 
постојећа 

информатичка опреме 
ради повећања 

квалитета, сигурности и 
ефикасности рада 

Општинска 
управа 

Почетак замјене 
постојеће ИТ опреме 

21 
Увођење система за 
ефикасно управљање 
имовном 

Мјера         45.000            10.000     10.000 0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Омогућен увид о 
имовини по свим 

областима, динамици 
прибављања имовине 

и њеној 
функционалности и 

стању 

Општинска 
управа и 
грађани 

Почетак провођења 
пројекта у складу са 

кадровским и 
техничким 

могућностима 

22 
Увођење електронских 
грађевинских дозвола 

Мјера         10.000              5.000     5.000 0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Омогућено електронско 
протоколисање улазно-
излазне документације 

код издавања 
грађевинских дозвола 

Правна и 
физичка лица 

Омогућено електронско 
протоколисање улазно-
излазне документације 

код издавања 
грађевинских дозвола 

23 
Институционална 
инфраструктура у 
Општинској управи 

Мјера       600.000            80.000     80.000 0 
Одјељење за 
општу управу 

Набављена возила и 
канцеларијска опрема 

ради ефикаснијег 
функционисања 
локалне управе 

Општинска 
управа 

Замјена дотрајалих 
возила и канцеларијске 

опреме 
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4. Заштита животне средине 

 

Бр. 
Планирани 

пројекат 
Пројекат 
/ мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације 

Укупни исходи пројекта Корисници 
Исходи 

активности у 
2019. години 

1 

Опремање 
Одсјека за 
цивилну 
заштиту 

Мјера         50.000            10.000     10.000 0 
Служба 

начелника 
општине 

Створени материјално-
технички услови за 

успјешан теренски рад 
и  адекватан одговор на 
потенцијалне несреће 

Одјек за 
цивилну 

заштиту и 
грађани 

Набавка опреме у 
складу са 
утврђеним 

приоритетима 

2 

Опремање 
Професионалне 
ватрогасне 
јединице 
Градишка 

Мјера   1.500.000           620.000     120.000 500.000 

Професионална 
ватрогасна 
јединица 
Градишка 

Набављеноватрогасно 
возило- 

аутољестве,набављена 
пратећаопрема и 

обученипрофесионални 
ватрогасци за употребу 

новог ватрогасног 
возила. 

Професионална 
ватрогасна 
јединица и 
правна и 

физичка лица 

Набавка опреме у 
складу са 
утврђеним 

приоритетима 

3 

Рехабилитација 
постојеће, 
изградња нове 
канализационе 
мреже са 
градским 
постројењем за 
пречишћавање 
отпадних вода 

Пројекат  29.500.000        4.800.000     0 4.800.000 
КП "ВОДОВОД" 
а.д. Градишка 

Изграђена секундарна 
канализациона мреже у 
приградским насељима 

Жеравица, Крушкик, 
Обрадовац, Сењак, 
Брестовчина, Бок 

Јанковац, Козинци и 
Мачковац, те главног 

колектора до 
постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода у 

дужини од 43,5 км 

КП "ВОДОВОД" 
и правна и 

физичка лица 

Санација 
постојеће и 
развој нове 

мреже у складу 
са утврђеним 
приоритетима 



Годишњи План имплементације Стратегије развоја општине Градишка за 2019. годину страна 13 од 15 
 

Бр. 
Планирани 

пројекат 
Пројекат 
/ мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације 

Укупни исходи пројекта Корисници 
Исходи 

активности у 
2019. години 

4 

Израда студије 
о извориштима 
питке воде на 
подручју 
општине и 
елабората 
санитарне 
заштите за 
изворишта у 
употреби 

Пројекат         20.000              5.000     5.000 0 
КП "ВОДОВОД" 
а.д. Градишка 

Припремљене мјере и 
активности за 
континуирану 

санитарну и хемијску 
контролу воде и 

спровођење заштите 

КП "ВОДОВОД" 
и грађани 

Припремљена 
студија са 

одређивањем 
приоритета 

5 

Истраживање и 
праћење 
популације 
црне роде 
(Цицониа нигра) 
и њена заштита 

Мјера         40.000            20.000     0 20.000 

 

Утврђене и 
реализоване мјере за 

заштиту и праћење 
стања популације  

ЈУ Туристичка 
организација 

општине 
Градишка 

Утврђене и 
реализоване 

мјере за заштиту 
и праћење стања 

популације  

6 

Заштита од 
поплава 
одводњом 
оборинских 
вода са плавног 
подручја - Нова 
Топола 
(довршење 
пројекта) 

Пројекат       800.000           800.000     0 800.000 
КП "ВОДОВОД" 
а.д. Градишка 

Изграђен 1 км 
оборинских колектора у 
агроиндустријској зони 

у Новој Тополи 

КП "ВОДОВОД" 
и правна и 

физичка лица 
Завршен пројекат 

7 

Израда студије 
изводљивости 
за изградњу 
постројења 
производње 
биогаса 

Пројекат         50.000            25.000     5.000 20.000 
КП "ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА" а.д. 
Градишка 

Утврђена оправданост, 
основе и могућности 
улагања у изградњу 
биогас постројења 

КП "ГРАДСКА 
ЧИСТОЋА" а.д. 

Градишка 
Израда студије 

8 

Промоција и 
информисање о 
енергетској 
ефикасности и 
потреби 
унапређења 

Мјера         90.000            10.000     10.000 0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Утврђена 
заинтересованост и 

објективне потребе за 
промоцију сазнања и 

праксе у области 
унапређења енергетске 

Грађани 

Утврђена 
заинтересованост 

и објективне 
потребе за 
промоцију 

сазнања и праксе 



Годишњи План имплементације Стратегије развоја општине Градишка за 2019. годину страна 14 од 15 
 

Бр. 
Планирани 

пројекат 
Пројекат 
/ мјера 

Укупна 
вриједност 

пројекта 

Планирана 
вриједност 

реализације 
у 2019. 
години 

Буџет 
Вањски 
извори 

Носиоци 
имплементације 

Укупни исходи пројекта Корисници 
Исходи 

активности у 
2019. години 

енергетске 
ефикасности на 
локалном нивоу 

ефикасности у области 
унапређења 
енергетске 

ефикасности 

9 

Ажурирање 
софтвера за 
енергетски 
менаџмент у 
општини 
Градишка 

Мјера         10.000              2.000     2.000 0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Успостављено редовно 
праћење и обезбјеђење 

података за потребе 
енергетског 

менаџмента (пројекат у 
току) 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Успостављено 
редовно праћење 

и обезбјеђење 
података за 

потребе 
енергетског 
менаџмента 

(пројекат у току) 

10 

Опрема за 
термовизијско 
снимање 
објеката 

Мјера           6.000              3.000     3.000 0 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Набављена 
дефинисана опрема и 
стављена у функцију 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
грађење 

Набављена 
дефинисана 

опрема и 
стављена у 

функцију 
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5. Рекапитулација 

 

Бр. Сектор Број пројеката / мјера 
Укупна вриједност 
пројекaта / мјера 

Планирана вриједност 
реализације у 2019. 

години 
Буџет Вањски извори 

1 Економски развој 20 35.860.000,00 3.790.000,00 1.495.000,00 2.295.000,00 

2 Друштвени развој 23 39.077.000   11.399.000 4.409.000   6.990.000    

3 Заштита животне средине 10 32.066.000 6.295.000 155.000 6.140.000 

У К У П Н О 53 107.003.000,00     21.484.000,00     6.059.000,00     15.425.000,00     

 

 


