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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И  
МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија: Континуираним  процесесима 

координације јавног, пословног и невладиног 
сектора, допринијети  побољшању економскoг 
раста, квалитета живота за цјелокупно 
становништво, уз максималан ангажман на 
заштити животне средине.

Визиja: Допринијети остварењу визије 
дефинисане Стратегијом развоја Града, а која 
гласи: 

“Грaдишкa ћe aктуeлни стрaтeшки пeриoд 
искoристити тaкo дa joj гeoгрaфскa близинa 
Eврoпскoj униjи пoслужи кao рaзвojнa пoлугa 
у кључним сeктoримa, дa знaтнo бржe нeгo 
кoд других срeдинa дoђe дo „прeлиjeвaњa“ 
пoлитикa, прaкси и стaндaрдa кaрaктeристичних 
зa сличнe срeдинe у eврoпским зeмљaмa, чимe 
ћe сe oмoгућити и oлaкшaти вeћa кoнкурeнтнoст 
приврeдe, бoљи живoт грaђaнa и oдрживa живoтнa 
срeдинa, уз oдржaвaњe и нaдoгрaдњу културнo-
истoриjскoг идeнтитeтa oвoг пoдручja.”

Укратко визија гласи:  “Градишка 2030. године: 
од географске, до економске, едукацијске и 
еколошке близине Европске уније - Г + 3 Е”.
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ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ЛОКАЛНОГ 
РАЗВОЈА 

Планирање и праћење локалног развоја 
је један од најбитнијих задатака Одјељења. 
Активност планирања представља захтјеван 
процес којим се дефинишу и одређују смјерови 
будућег дјеловања, а који је заснован на знању 
и квалитетно дефинисаним процјенама, док 
праћење подразумијева процес путем којег 
се врши праћење мјера те коначни ефекти 
реализованих активности. 

Одјељење, прије свега, врши детаљну анализу 
почетног стања, када су у питању кључни елементи 
који утичу на развој  Града, након чега слиједи 
дефинисање програма пројеката и мјера, како би 
се развој усмјерио у жељеном правцу.  У оквиру 
планирања и праћења локалног развоја обављају 
се активности стратешког планирања, управљања 
пословним зонама, учешће у изради и праћење 
реализације кључних стратешких докумената 
- Стратегије развоја и Плана капиталних 
инвестиција.
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ПРОМОЦИЈА ГРАДА, ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИОНЕ ПОНУДЕ И УСЛОВА ЗА 
ИНВЕСТИРАЊЕ

Рад на промоцији Града, представљању 
инвестиционе понуде и услова за инвестирање 
Одјељење обавља путем сљедећих активности: 

•	  прикуљања и обраде неопходних улазних 
података и информација везаних  за промоцију,

•	  припрема, редовно ажурирање и дистрибуција 
инвестиционе понуде,

•	  припрема, редовно ажурирање и дистрибуција 
промотивних материјала (брошуре, каталози, 
проспекти и др.),

•	  припрема и ажурирање садржаја интернет 
странице www.investingradiska.com,

•	  сарадња са другим органима и институцијама 
власти који се баве унапређењем инвестиција,

•	  непосредна комуникација са постојећим и 
потенцијалним инвеститорима,

•	  организовање промотивних манифестација и 
догађаја,

•	  учешће у промотивним манифестацијама и 
догађајима,

•	  организовање промотивних кампања - 
оглашавње и PR активности,

•	  праћење инвестиционих активности,
•	  израда планова и извјештаја о реализацији 

Програма постинвестиционе подршке и рада с 
инвеститорима,

•	  реализација Програма постинвестиционе 
подршке и рада с инвеститорима,
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•	  праћење и извјештавање у вези остварених 
резултата на пољу промоције Града и 
представљања инвестиционе понуде и услова 
за инвестирање.

РАЗВОЈ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА И 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ 
ПРОЈЕКАТА

По питању пројеката Одјељење обавља двије 
кључне активности, прва се односи на развој 
пројектних идеја, а друга на имплементацију већ 
одобрених пројеката. С обзиром да је на самом 
почетку животног циклуса пројекта од посебне 
важности правилна идентификација пројектне 
идеје, Одјељење у поступку развоја наведене 
идеје разматра најважније потребе града, те у 
складу са тим утврђује да ли је пројекат релевантан 
са аспекта утврђених потреба. Уколико се 
релевантност потврди, остварује се комуникација 
са Развојном агенцијом Градишка, која технички 
израђује пројектну апликацију. 

Активности по питању имплементације 
одобрених пројеката подразумијевају процес 
реализације и праћења пројектом дефинисаних 
активности, као и извјештавање донатора у складу 
са дефинисаним правилима и динамиком. 
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САРАДЊА СА ДОМАЋИМ И 
МЕЂУНАРОДНИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА, 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И АГЕНЦИЈАМА

Одјељење за развој и међународне пројекте 
има кључну улогу по питању сарадње са домаћим 
и међународним институцијама и агенцијама. 
Наведену сарадњу Одјељење остварује кроз низ 
активности од којих се издвајају сљедеће: 

•	 упознавање и повезивање са представницима 
домаћих и међународних институција, 
организација и агенција,

•	 успостављање и ширење мреже познаника, 
сарадника и партнера и стварање и одржавање 
међусобног повјерења,

•	 вођење евиденције о мрежи познаника, 
сарадника и партнера,

•	 непосредна комуникација
•	 учествовање на догађајима у организацији 

домаћих и међународних институција, 
организација и агенција,

•	 организовање догађаја са учешћем 
представника домаћих и међународних 
институција, организација и агенција,

•	 остваривање чланства у институцијама и 
актерима на националном и регионалном нивоу,

•	 континуиран рад на успостављању бољих 
и чвршћих односа са свим домаћим и 
међународним институцијама, организацијама 
и агенцијама. 
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КОНТАКТ

Начелник Одјељења:

ДАНИЈЕЛА МИЛЕТИЋ 

Телефон: +387  51  810   333
Е-пошта: danijela.miletic@gradgradiska.com

Шеф Одсјека за планирање развоја, 
пословне зоне и инвестиције:

ДАРКО ВРХОВАЦ 

Телефон: +387  51  810  334
Е-пошта: darko.vrhovac@gradgradiska.com



ГРАД ГРАДИШКА 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И 

МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ

Видовданска бр. 1A 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Данијела Милетић

Тел. 051/810-333

Факс 051/814-689

E-mail:  

danijela.miletic@gradgradiska.com

Информације можете наћи и на WEB 

страни Града Градишка 

Интернет адреса:  

www.gradgradiska.com
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