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1. УВОД 

Развојна агенција Градишка – РАГА  за међународну и регионалну сарадњу основана је 
одлуком Скупштине општине Градишка од 28. децембра 2017. године са циљем пружања 
техничке и савјетодавне подршке у програмима међународне и регионалне сарадње; 
размјена информација у сврху регионалног развоја; стварање локалних, прекограничних и 
међународних мрежа; промоције регије; подршке развојним програмима, привлачење 
директних страних инвестиција; изграђивање институционалних капацитета; техничке 
помоћи локалним властима у изради пројектних приједлога за финансирање кроз фондове 
ЕУ и друге доступне фондове у БИХ. 
 
Почетци дјеловања Развојне агенције Градишка сежу још од 2007. године и оснивања 
Одсјека за развој при кабинету начелника општине Градишка, који своје капацитете, 
искуство и ресурсе преноси на Развојну агенцију Градишка.  
 
Тим Агенције чини 7 стручњака, младих људи, који се у свом раду руководе принципима 
одрживог развоја. Захваљујући првенствено свом особљу Развојна агенција Градишка 
остварује своју мисију и визију осигурања и повећања животног стандарада свих грађана 
општине Градишка, кроз привлачење средстава из домаћих и ЕУ фондова, као и 
привлачења страних инвестиција, те заједничком срадњом са другим субјектима у регији 
настоји створити повољну економску климу за развој и унапређење локалног економског, 
туристичког и културног развоја општине Градишка. 
 
Вођени искуством и појединачним референцама тима и пројектима имплементираним 
кроз рад у ЈСЛ и НВО сектору, референце рада стручњака агенције се броје у више од 
2000 корисника на локалном нивоу кроз имплементацију преко 20 развојних пројеката у 
БИХ и региону. У питању су значајани пројекти финансирани од стране донатора попут 
UNDP, USAID, GIZ, SIDA, Европске комисије у БИХ, Свјетске банке итд. 
 
Агенција свој програм рада заснива на политикама развоја општине Градишка, и у свом 
раду се настоји фокусирати на крајњег корисника, који живи од свог рада и жели створити 
вриједност које ће пренијети на будуће генерације. Према томе, Агенција ради са свим 
организацијама које послују на локалном и регионалном нивоу на начин да ствара 
различите синергије, покреће различите инцијативе, умрежава актере на локалном и 
регионалном нивоу а све са циљем ефикаснијег кориштања доступних ресурса и 
постизања бољих резултата, кроз пренос позитивних примјера искуства и пракси из ЕУ. 
 
Агенција је основана на основу одредаба сљедећих законских и подзаконских аката: 

1. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 50/13 и 56/13) 

2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр.  68/07, 
109/12 и 44/16) 

3. Одлуке о оснивању „Развојне агенције Градишка“, („Службени гласник општине 
Градишка“, број 11/17). 

 
Агенција је почела са радом 01. фебруара2018. године. 
 
Агенцијом управљају Управни одбор и Директор. Предсједника Управног одбора је доц. др 
Драган Миловановић, а чланови Управног одбора су Младен Бабић и Бојан Вујиновић. 
Директор Развојне агенције Градишка је Богдан Вицановић. 
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Агенција је непрофитна организација и има статус правног лица. Пословање и спро-
вођење задатака Агенције финансира се из следећих извора: 
 

1. средства Буџета општине Градишка за директне текуће и капиталне издатке, 
2. донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица, 
3. прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности, 
4. кредитних средстава, из намјенских домаћих и страних фондова, 
5. кредитна средства домаћих и страних  банака, 
6. кредитних средстава пласираних предузећима из буџета преко пословних банака, 
и других извора у складу са Законом. 
 

Програм рада Агенције заснован је на политикама развоја Општине Градишка, изложеним 
у сљедећим стратешким документима: 
 

1. Стратегија развоја Општине Градишка за период 2019 - 2027. година 
2. Стратегија безбједности саобраћаја на путевима oпштине Градишка (2013 – 2022) 
3. Акциони план за побољшање енергетске ефикасности општине Градишкa – SEAP 
4. Просторни план општине Градишка 2005-2020 
5. Урбанистички план општине Градишка 2005-2020 
6. Програм капиталних инвестиција 2016-2020. 

 
Визија Агенције је да постане водећа развојна агенција у свом домену која респектује 
систем независно од политичке ситуације, појединаца и тренутних кретања у окружењу, те 
да постане агенција која развија и специјализује тематске цјелине како би се рационално 
користили ресурси у регији. 
 
Мисија дјеловања Агенције је осигурање одрживог повећања животног стандарда за све 
грађане општине Градишка, активно дјеловање на привлачење средстава из домаћих и 
ЕУ фондова, као и страних инвестиција, те заједничком сарадњом с другим субјектима у 
регији створити плодну предузетничку климу. 
 
Циљеви дјеловања Агенције су: 
 

1. Писање пројектних приједлога за суфинансирање из средстава ЕУ фондова, 
2. Координација и помоћ при аплицирању пројеката на конкурсе ЕУ фондова, 
3. Управљање пројектима суфинансираним из средстава ЕУ фондова, 
4. Регионални и локални развој и заштита животне средине, 
5. Привлачење страних и домаћих улагача, 
6. Подршка при аплицирању на пројекте за мало и средње предузетништво, 
7. Пројектно повезивање пословних и пројектних партнера, 
8. Повезивање јавне управе и предузетништва са научно-истраживачком дјелатношћу, 
9. Стручно образовање и цјеложивотно учење. 
 

Сједиште Агенције је у Градишци, улица Видовданска 7. 
 
 
2. СТРУКТУРА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста „Развојне 
агенције Градишка“ Градишка (у даљем тексту: ,,Правилник”) систематизована су 
сљедећа радна мјеста: 
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Редни 
број 

Назив радног мјеста Број извршилаца 

1. Директор 1 извршилац 
2. Пројектни координатор за развој и управљање проје-

ктима 3 извршиоца 

3. Стручни сарадник за пројекте и админстративно-
техничке послове 1 извршилац 

 

На дан 31.децембар 2018. године, Агенција броји 3 попуњена радна мјеста предвиђена 
Правилником, са укупно 4 извршиоца, те једном екстерном консултантицом  
 
 
3. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕЛА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА 
 
3.1.Активности везане за припрему пројектних приједлога аплицираних према 
фондовима ЕУ у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска-БиХ-Црна Гора 
2014-2020 и Интеррег Адрион 
 
3.1.1. У периоду од 1. марта до 20. децембра 2018. године Развојна агенција Градишка је 
реализовала низ активности које су се односиле на припремне радње неопходне за 
аплицирање у оквиру Другог позива за достављање пројектних приједлога Програма 
прекограничне сарадње Хрватска-БиХ-Црна Гора 2014-2020. Ове активности су 
подразумијевале дефинисање приоритета у оквиру којих ће бити кандидовани пројектни 
приједлози, обезбјеђивање неопходне документације и проналазак партнера из Хрватске 
и Црне Горе. Током извјештајног периода, Агенција је учествовала и разради седам 
пројектних идеја, међутим по отоварању Јавног позива и током његовог трајања, 
остварено је укупно шест партнерстава и аплицирано је са исто толико пројектних 
приједлога. У току разраде идеја и расписивања пројектних приједлога одржано је преко 
30 радних састанака (укључујући и skyрe састанке) са партнерима из Хрватске и Црне 
Горе. У припреми пројектних приједлога учествовало је 18 различитих агенција, НВО, 
градских и општинских институција, републичких органа управе из три поменуте државе. 
Укупна вриједност пројеката је 14.030.699 КМ, док вриједност пројеката партнера из 
Градишке је 4.167.137 КМ.  
 
Легенда: 
НП – Носилац пројекта 
ПП – Партнер пројекта 
 
Преглед пројеката по тематским приоритетима Програма: 
 
 
Тематски приоритет 1 - „Побољшање квалитета социјалних и здравствених услуга у 
програмском подручју“  
 
1. Назив пројекта:  Унапријеђење здравствених услуга за старија лица – caRE 4 OldER 
 
Партнери: 
НП: Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Градишка  (БиХ) 
ПП2: Дом здравља Сисак (ХР) 
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Главни циљ пројекта: Унаприједити и побољшати капацитете заједнице кроз развој нових 
интегрисаних програма здравствене и социјалне заштите за стара и немоћна лица. Ниво 
приступачности и доступности услуга у сектору јавне заштите ће се повећати за циљну 
популацију кроз инвестиције у инфраструктуру, повећане капацитете медицинског 
особља, унапријеђене техничке капацитете и развој и провођење пилот пројекта који 
интегрира здравствену и социјалну заштиту. 
 
Главни резултати пројекта: 
1. Побољшан приступ услугама примарне здравствене заштите за стара и немоћна лица - 
једна амбуланта у БиХ ће бити адаптирана, а на двије амбуланте у Хрватској ће бити 
измијењена вањска столарија. У три објекта ће бити отворени Дневни центри за стара и 
немоћна лица.  
2. Побољшани професионални капацитети медицинских радника који раде са старим и 
немоћним лицима  
3. Уведен нови интегрисани приступ здравственој и социјалној заштити. Реализација 
пилот пројекта кроз заједничку кампању о важности интегрисаног приступа у здравственој 
и социјалној заштити и развоју Дневних центара за немоћна и стара лица. 
4. Креиран сет докумената за унапређење пружања услуга старим и немоћним лицима  
 
Трајање пројекта: 24 мјесеца  
 
Буџет: 794.873,98 евра  
НП: Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Градишка  - 416.695,73  
ПП2: Дом здравља Сисак - 378,178.25  
 
 
Тематски приоритет 2 – „Заштита животне средине, побољшање превенције ризика 
те  промовисање одрживe енергије и енергетске ефикасности“ 

2. Назив пројекта: "SAFE TOGETHER – Превенција ризика у програмском подручју"  
Партнери: 
НП: Министарство унутрашњих послова Црне Горе - Директорат за ванредне ситуације 
(ЦГ) 
ПП2: Општина Градишка (БиХ) 
ПП3: Град Дарувар (ХР) 
 
Главни циљ пројекта: Побољшати способност реаговања на катастрофе кроз повећање 
нивоа приправности и операбилности служби спашавања у прекограничном подручју 
средишње Хрватске, сјеверне Босне и Херцеговине и Црне Горе. 
 
Главни резултати пројекта: 
1. Успостављена три едукативна тренинг центра (Подгорица, Дарувар, Градишка) и 
набављена опрема за едукацију и оперативност за све партнере;  
2.Повећани и оснажени људски капацитети у три државе у сектору цивилне заштите;  
3. Основане нове ГСС станице и успостављене нове услуге за превенцију ризика и 
управљање ризичним/кризним ситуацијама;  
 
Трајање пројекта: 26 мјесеци 
Буџет: 1.859.711,13 евра  
НП: Министарство унутрашњих послова Црне Горе – 499.842,57  
ПП2: Општина Градишка  - 471.517,46  
ПП3: Град Дарувар – 888.351,10  
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Тематски приоритет 3 - " Допринос развоју туризма и очување културне и природне 
баштине“  

3. Назив пројекта:Сава бициклистичка рута за одрживи туризам– SavaCycleTour 
Партнери:  
НП: Бродско-посавска жупанија (ХР) 
ПП 2: Сисачко-мославачка жупанија (ХР) 
ПП 3: Удржење „Синдикатбициклиста“ (ХР) 
ПП 4: Институт за туризам (ХР) 
ПП 5: Центар за животну средину (БиХ) 
ПП 6: Општина Градишка (БиХ) 
 
Главни циљ пројекта: 
Повећати атрактивност и туристичку актуелизацију подручја укљученог у пројекат и 
повезати развијени туристички производ са Euro Veloi Greenways мрежама 
 
Главни резултати пројекта:  
Развијене и унапријеђене нове туристичке детсинације, туристичка инфраструктура и 
омогућен квалитетнији и ефективнији дугорочни систем управљања и туристичке вало-
ризације објеката културне баштине 
 
Трајање пројекта: 24 мјесеца 
 
Буџет:  1.271.768,70 евра 
НП: Бродско-посавска жупанија (ХР) – 351.692,70  
ПП 2: Сисачко-мославачка жупанија (ХР) – 270.540,94  
ПП 3: Удружење „Синдикат бициклиста“ (ХР) – 130.749,96  
ПП 4: Институт за туризам (ХР) – 131.128,40  
ПП 5: Центар за животну средину (БиХ) – 133.920,00  
ПП 6: Општина Градишка (БиХ) – 253.736,70  
 
4. Назив пројекта: „Пут аустроугарских прича“ - "kUL-tOuR" 
 
Партнери:  
НП: Пожешко-славонска жупанија (ХР) 
ПП 2: Јавна установа ,,Завичајни Музеј Градишка“(БиХ) 
ПП 3: Општина Котор (ЦГ) 
 

Главни циљ пројекта:  
Стварање и развој нове туристичке понуде кроз туристичку афирмацију и интерпретацију културног 
насљеђа пројектних партнера и обезбјеђивање бољег управљања и одрживог кориштења културне 
баштине из аустро-угарског периода. Насљеђе сваког партнера ће се тумачити у складу са 
историјском и културном разноликошћу сваког партнера који ће бити удружени у једну интегрисану 
туристичку руту повезану с аустроугарским периоду. Кључне туристичке локације пројектног 
партнера које се односе на аустроугарски период – Жупанијска палача (Пожега), Градска 
вијећница (Градишка) и кула (Котор) ће проведбом пројекта бити побољшане.  
 
Главни резултати пројекта: 
1. Развијене нове прекограничне туристичке дестинације везане за аустроугарски период; 
2. Унапређење капацитета културних и туристичких актера у области развоја дестинације, 
промоције и управљања туристичком дестинацијом; 
3. Створена нова заједничка туристичка понуда – аустроугарска тематска рута с новим 
манифестацијама везаним за период. 
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Трајање пројекта: 24 мјесеца 
 
Укупни буџет пројекта: 1.993.184,97 евра 
НП: Пожешко-славонска жупанија (ХР) – 692.814,25  
ПП 2: Јавна установа ,,Завичајни Музеј Градишка“ (БиХ) – 689.661,49  
ПП 3: Општина Котор (ЦГ) – 610.709,23  
 

Тематски приоритет 4 - „Јачање конкурентности и развој пословног окружења у  
програмском подручју“  

5. Назив пројекта: Развој пројекта кроз иновативне дигиталне хабове у Градишци, 
Дарувару, Липику и Котору- DevlopementthroughDIHs 
 
Партнери:  
НП: Општина Градишка (БиХ) 
ПП 2: Град Дарувар (ХР) 
ПП 3: Град Липик (ХР) 
ПП4: Општина Котор (ЦГ) 
 
Главни циљ пројекта: Допринијети одрживом и конкурентном економском и технолошком 
развоју кроз стварање ефикасног и ефективног пословног окружења заснованог на ино-
вацијама, новим технологијама и ИЦТ рјешењима у прекограничном подручју (Градишка, 
Липик, Дарувар и Котор).  
 
Резултати: 
Успостављањем 4 ДИХ-а, створит ће се предуслови за развој специфичних знања и 
вјештина, умрежавање и повезивање предузетника кроз заједничку платформу и јачање 
конкурентности цијелог прекограничног подручја. Заједничка сарадња прекограничних 
институција, као и пословне везе и умрежавање малих и средњих предузећа с 
прекограничног пројектног подручја и побољшање њихове сарадње с релевантним 
актерима за развој предузетништва из јавног сектора омогућиће пренос идеја, 
информација и знања , ширење хоризонта пословне сарадње и бољи приступ ресурсима. 
Нова инфраструктура ће побољшати пословно окружење, а подручје пројекта постат ће 
пожељно за улагање.  
 
Трајање пројекта: 24 мјесеца 
 
Укупни буџет пројекта: 1.269.555,89  евра 
НП: Општина Градишка (БиХ) -  254.804,02 
ПП 2: Град Дарувар (ХР) -  456.224,40 
ПП 3: Град Липик (ХР) – 427.184,21 
ПП4: Општина Котор (ЦГ) – 131.343,26 
 
6. Назив пројекта:Иновативне технологије за унапријеђење предузетничког окружења 
environment –iNnovaNet 
 
Партнери: 
НП: Зеничка развојна агенција ЗЕДА д.о.о. (БиХ) 
ПП2: Индустријски парк Нова Градишка д.о.о. за развој и улагање – ИПНГ (ХР) 
ПП3: Иновационо предузетнички центар Технополис – ИЕЦ Технополис Никшић (ЦГ) 
ПП4: Општина Градишка (БиХ) 
Главни циљ пројекта: повећање конкурентности малих и средњих предузећа у региону 
кроз стварање повољног пословног окружења, развој инфраструктуре за подршку 
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пословању и побољшање нивоа знања садашњих и будућих предузетника, студената и 
запослених.  
 
Главни резултати пројекта:  
1. Побољшана инфраструктура и технички капацитети образовних и пословних центара за 
подршку малим и средњим предузећима;  
2. Ојачани људски капацитети образовних центара у областима у складу с потребама 
тржишта рада; Стварање услова за умрежавање подузетника и образовних центара у 
програмској области. 
 
Трајање пројекта: 24 мјесеца 
 
Укупан буџет пројекта: 1.338.26,66  евра 
НП Зеничка развојна агенција: 432.275,00 
ПП2 Индустријски парк Нова Градишка 325.867,00 
ПП3 Иновационо предузетнички центар Технополис Никшић 291.065,21  
ПП4 Општина Градишка 289.319,37  
 
3.1.2. Интеррег Адрион 2014-2020. 

Успостављена партнерства и поднесене пријаве за два пројекта на СЦ 2.1 - Тема 1:  
 
Очувати, капитализирати и иновирати културну и природну баштину  
- Пројект "IAM – Innovative Adriatic Museum" 
- Пројект "ADRI-LINK – Adriatic Landscape Interpretation Network" 
 
3.2.Активности везане за аплицирање према донаторима чија средства су доступна 
апликантима из Републике Српске. 
 
У периоду од 01. марта до 31.децембра 2018. године године Агенција је провела низ 
активности везаних за припрему пројектне документације и приједлога пројеката на  
позиве и конкурсе донатора чија средства су на располагању правним лицима у 
Републици Српској, односно на подручју града Градишке. Успостављена су партнерства 
на локалном нивоу, одржани састанци и приступљено је изради 41 пројектне апликације с 
којима је аплицирано на Позиве. До 31. децембра потврдан одговор од стране донатора је 
упућен за укупно 17 пројектних апликација, а износ одобрених средстава је 301.898,04 КМ. 
Такође, закључно са крајем 2018. године одбијено је 13 пројекнтих приједлога, док се за 
преосталих 11 чека одговор.  
 
* Листа аплициарних пројеката се налази као прилог овог документа. 
 
3.3. Активности везане за сповођење развојне стратегије општине Градишка 
дефинисане у стратешким документима Општине 
 
Сви пројекти који су аплицирани и припремани до сада се позивају и испуњавају 
постављене циљеве теренутно актуелне Стратегије развоја општине Градишка. Пројекти 
који су до сада аплирани су у складу са дефинисаном Стратегијом развоја и таргетирају 
првенствено пројекте из области економског, друштвено-културног и социјалног развоја. 
Са друге стране, запосленици Развојне агенције Градишка узели су активну улогу у 
дефинисању и димензионисању нових стратешких циљева који се предвиђају развојем 
нове Стратегије равоја општине Градишка за период до 2027.  
3.4. Активности везане за стручно усавршавање запослених радника 
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Са циљем изградње људских капацитета и унапређења знања и вјештина, запослени су 
имали прилику да похађају низ стручних скупова и догађаја на тему локалног економског 
развоја. На овим догађајима запослени су имали прилику да се упознају са могућностима 
аплицирања на позиве по правилима донатора, стекну нове вјештине за развој и импеле-
ментацију пројекта, упознају се конкретим примјерима и знањима из праксе те на крају 
примјене стечена знања у пракси. Такође, током првих шест мјесеци запослени су имали 
константну менторску подршку на припреми апликација по ЕУ методологији и начинима 
функционисања ЕУ фондова и апликација које су у значајној мјери разликују од импле-
ментације домаћих доступних фондова. Едукацију је укупно похађало 3 стално запослена 
лица а током мјесеца септембра организован је нови круг едукација запослених са још 3 
додатна приправника који су прошли процес едукације припрема пројеката по ЕУ методо-
логији. 
 
Листа похађаних догађаја и едукација:  
 
Март 2018. године 
1. Обука "Управљање пројектним циклусом и израда пројектне апликације према 
стандардима ЕУ", Градишка 
2.   Дебата ,,ЕУ у посјети локалним заједницама“- Градишка 
3.  Студијска посјета РАГА-Е Регионалној Развојној агенцији Славоније и Барање - Осијек 
4. Радионица поводом промоције пројекта ,,Развој конкурентности у руралним подручјима-
РЦДП“- Приједор 
 
Април 2018. године 
5. Презентација апликација фирме ,, БИСНОДЕ БХ“- Градишка 
6. Конференција: ,Међуопштинска сарадња Приједора, Козарске Дубице и Градишке на 
развоју инструмента локалног економског развоја - МОС ЛЕР“- Приједор 
7. Обука: Писање приједлога пројекта и буџета- Бања Лука 
 
Мај 2018. године 
8.  Семинар: Припрема за сајмове од А до З- Бања Лука 

Јун 2018. године 
9. Састанак: ,, Састанак Мреже практичара за управљање локалним развојем” (СОГРС и 
ИЛДП)- Теслић 
10. Обука: ,,Основе управљања пројектним циклусом, идентификација инфраструктурних 
пројеката, правни оквир, припрема пројеката, итд.“ (УНДП ЛИР)- Бања Лука 
11. Састанци са донаторским организацијама у БИХ Вишеград: Округли сто ,,Развој 
туризма у Републици Српској уз подршку Развојних агенција“ (РАРС-МСП)- Сарајево- 
Вишеград 
12. Обука: ,,Припрема техничке документације за инфраструктурне пројекте“ (УНДП ЛИР)- 
Бања Лука 
13. 3. Састанак мреже стручњака за локални економски развој (МЕГ)- Цазин 
14. Стручно усавршавање: ,,Humanity in Action – the Netherlands“ - Амстердам-Стразбур 
 
Јули 2018. године 
15. Обука: ,,Припрема техничке документације за инфраструктурне пројекте“ Модул 3 
(УНДП ЛИР)- Бања Лука 
16.  Стручни скуп: ,,Знање и иновације за конкурентност и одрживост БХ пољопривреде“ 
(Развојна агенција Жепче)- Жепче 
 
 
 
Август 2018. године 
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17. Едукација: ,,Дестинацијски менаџмент“ (У оквиру пројекта ,,Пут баштине- од Траписта 
до Граничара“)- Липик 
19. Презентација програма ,,Креативна Европа“- Градишка 
 
Октобар 2018. године 
20. Учешће на Пословном доручку у оквиру пројекта DanubeChance 2.0 „Прихватање 
неуспјеха као би се олакшало пружање друге шансе предузетницима у Дунавској регији“. – 
Бања Лу 
 
Новембар 2018. године 
21. Учешће на радионици посвећеној енерегетској ефикасности и мјерама заштите од 
поплава која се односи на Тематски приоритет 2 Интеррег програма прекограничне 
сарадње ХР-БиХ-ЦГ 2014-2020. - Липик 
22. Учешће на пројектним клиникама у Карловцу у Зеници посвећеним Другом позиву за 
достављање пројектних приједлога Интеррег програма прекограничне сарадње ХР-БиХ-
ЦГ 2014-2020.  
23. Учешће на Инфо дану посвећеном Програму ЕУ Ерасмус+ 2014-2020, који је одржан у 
Бањој Луци.  
 
Децембар 2018. године 
24. Учешће на конференцији под називом „Како боље и више подржати развој малоих и 
средњих предузећа“ која је организована од стране ЕДА-а и Министарства привреде и 
предузетништва. – Бања ЛУка 
 
3.5. Активности везане за функционисање Развојне агенције Градишка 
 
Активности везане за функционисање Агенције обухватају: 
1. Управа је одржала 8 сједница Управног одбора, на којима су разматрана питања везана 
за функционисање Развојне агенције Градишка, као и разна пројектна питања. 
2. књиговодствене и финансијске послове, 
3. правне послове (израда уговора, споразума и др. правних аката), 
4. израда извјештаја о раду, планова рада и планова јавних набавки и сл., 
5. послове везане за радне односе, 
6. изградња wеб-странице Агенције.  
 
Реализација наведених активности ће се пратити путем финансијских показатеља. 
 
3.6. Информисање 
 
У извјештајном периоду редовнo су вршене активности информисања. Приступило се 
изради визуалног идентитет Агенције, изради логотипа, wеб странице, визит карти као и 
страница/профила на друштвеним мрежама с циљем већег информисања становништва о 
успостављању и раду Агенције као и повећању видљивости исте. Успостављени су 
директни контакти и одржани састанци с релевантним представницима јавних установа, 
цивилног сектора и предузетницима. Такође је израђена листа доступних позива која је 
редовно ажурирана, као и Листа аплицираних пројеката и бизнис планова за период 01. 
фебруар. до 31.децембар.2018. године. 
 
Сарадња с локалним медијима је успостављена те је рад Агенције представљен дире-
ктном промоцијом и гостовањем директора као и презентовањем представника Општине. 
Учешћем запосленика на радионицама и конференцијама у БИХ и ХР такође је рад 
Агенције промовисан и оставрени су контакти с циљем припреме и провођења ЕУ 
пројеката на територији општине Градишка.  
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4. ЗАКЉУЧАК 
 
План и програм рада за 2018. годину је успјешно реализован, а поред планираних, 
одрађен је и велики број активности које су планиране у току програмске године.Развојна 
агенција Градишка је свим заинтересованим пословним и привредним субјетима, 
удружењима, јавним институцијама и социјално угроженим категоријам становништива 
пружила подршку у развијању, дефинисању и писању пројектних приједлога који су затим 
кандидовани на јавне позиве донатора.  
 
Развој пројектних приједлога првенствено се огледао у припреми пројектиних 
интеревенција које таргетирају крајњег корисника и постижи боље и квалитетније услове 
за пословање, функцонисање и живот грађана.  
 
У прилог томе говори  и листа до сада аплицираних пројеката (из прилога) у којој су 
садржане информације аплицираних пројеката. Из табеле се може видјети да су 
запосленици Развојене агенције Градишка, радили на припреми и развоју 41 пројектне 
апликације за различите пословне и правне субјекте са подручја општине Градишка. У 
прилог оправданости уложених средстава у рад Агенције иде и износ до сада повучених 
средстава од стране донатора у износу од 301.898,04 КМ. Узмемо ли у однос износ 
потрошених средстава и средства које је агенција обезбиједила за Град и остале правне 
субјекте са подручја града Градишке од стране донатора, доћићемо до податка да је 
агенција обезбиједила 85% више средстава од износа који је утрошен за функцонисање. 
Такође, поједини пројекти су вишегодишњи, а стварни ефекти се очекују у више фаза кроз 
пар година. 
 
Током пословања у току 2018. године Развојна агенције Градишка се позиционирала као 
значајан фактор у припреми приједлога пројеката која ради у јавном интересу грађана 
Градишке и као таква предстваља сервис који ће у наредном периоду радити на припреми 
пројектних приједлога са сва заинтересована правна и физичка лица са подручја општине 
Градишка. 
 
 

5. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН – НАРАТИВНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА 
 

 

Eкономс
ки код 

 

O П И С 

 

 

Остваре
ње 2016. 

 

План 
2017. 

 

Остварење 

2018. 

 

Индекс 

5/4 

1 2 3 4 5 6 

 I ПРИХОДИ      

1 БУЏЕТ ОПШТИНЕ –ТЕКУЋИ ГРАНТ   162.972,32  

 БУЏЕТ ОПШТИНЕ –ОДЛУКЕ     

 УКУПНИ ПРИХОДИ-БУЏЕТ ОПШТ.   162.972,32  

 II РАСХОДИ     

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ   157.736,07  
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411000 Бруто плате и накнаде трошкова запосл.   128.642,07  

411100 Бруто плате и накнаде   105.830,26  

411200 Бруто накнаде трошкова запослених   22.811,81  

412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

  29.094  

412200 Расходи по основу утрошка енергије     

412200 Расходи по основу комуналних и ком. Усл.   1.863,54  

412300 Расходи за режијски материјал      

412500 Расходи за текуће одржавање      

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 
(дневнице, гориво) 

  2.875,48  

412700 Расходи за стручне услуге   24.354,98  

412900 Остали непоменути расходи     

2 487000 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ 
НАМЈЕНЕ 

    

 Издаци за     

3 510000 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ   5.236,32  

511300 Издаци за набавку постројења и опреме   4.856,00  

511300 Издаци за инвестиционо одржавање опреме     

516100 Идаци за залихе мат., робе и ситног инв.   379,32  

 УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)    162.972,32  

 

Из табеле се види да укупнирасходи за 2018. годину износе 162.972,32КМ. Расходи за 
лична примања износе 128.642,07 КМ у чему су садржани расходи за бруто плате за 4 
запослених са ВСС и 3приправника са ВСС, расходи за бруто накнаде трошкова за 3 
члана управног одбора и трошкови осталих личних примања запослених (топли оброк и 
накнаде за превоз запослених).  
 
Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 29.094КМ. У овој ставци највећу су 
Расходи за стручне услуге који износе24.354,98КМ које подразумјевају ангажман стручног 
лица за едукацију и припрему запослених лица као и трошкови по основу путовања и 
смјештаја у износу од2.875,48 КМ. 
 
Уколико посматрамо ове двије ставке можемо примјетити да су оне међусобно повезане и 
комплементарне у цуљу постизања постављених циљева Развојене агенције Градишка – 
РАГА Градишка. Програмом рада Агенције дефинисани су приоритети дјеловања односно, 
програмски задаци које Агенција треба да постигне у наредном периоду. Како разрада и 
имплеметација различитих приоритетних пројектних идеја, значајних за развој локане 
самоуправе, захтјева међусобно умражавање и креирање развојних партнерстава са 
различитим домаћим и иностраним/прекограничним организацијама, општинама, агенција-
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ма, организацијама цивилног друштва, малим и средњим предузећима, активности 
Агенције на самом почетку ће бити усмјерени у изградњу квалитетних пословних веза и 
партенских одоноса, који представљају полазну основу за даљњу разраду пројектних ЕУ 
апликација. У вези с тим, на самом почетку рада Агенције акценат ће бити стављен на 
изградњу квалиетних веза и партнерства са различитим домаћим и иностраним орга-
низацијама које успјешно послују о овом секору. 
 
Са друге стране Расходи по основу стучних услуга предстваљају основни фактор успјеха 
(улагање у људске ресурсе), прије свега за јачање интерних капацитета особља Агенције, 
који своја знања и вјештине континуирано треба да унапређује кроз различите програме 
обука усмјерних првенствено на методологију разраде и управљања пројектог циклуса, а 
затим кроз менторство и подршку у израду квалитених пројектних приједлога. У овим 
трошковима садржани су и трошкови екстерних књиговодствених услуга.  
 
Такође у ставци Расхода по основу коришћења роба и услуга садржани су Расходи по 
основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга у износу од 
1.863,54КМ у којој је укључен трошак интерента за све просторије и трошак фиксног 
телефона за потребе Агенције. Сједиште Развојне агенције Градишка је лоцирано на III 
спрату тзв. „Црвене зграде“, у којој је тренутно смјештено 5 правних лица који имају 
обезбјеђену комплетну инфраструктуру за обављање својих дјелатности. 
 
У издацима за нефинансијску имовину присутни су Издаци за набавку постројења и 
опреме у износу од4.856,00 КМ. Под овим расходина реализвоана је набавка основе 
опреме за рад Агенције, набавка 4 лаптоп рачунара, јер сузапослени на самом почетку 
користиливластите рачунаре. Овде су такође садржани и издаци за залихе мат. робе 
ситног инвентара, амбалаже и др. у износу од379,32 КМ. 
 
Будићи да је Развојна агнеције Градишка основана са циљем развоја и имплементације 
различитих донаторских пројеката, очекивати је да ће резултати рада Агенције доприњети 
обезбјеђењу додатних екстрених/пројектинх извоза финансирања, што ће у значајној 
мјери омогућити лакше функционисање и одрживост Развојене агенције Градишка.    
 
 
 
 
 
                          В.Д. ДИРЕКТОР 
 
                                                                                                               Богдан Вицановић 
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Red Врста 
документа 

Назив 
правног/физичкоглица 

Назив 
пројекта/бизнисплан

а (БП) 

Донатор Укупан буџет 
(КМ)  

Износ тражених 
средстава од 
донатора (КМ) 

Датум Статус Одобренасре
дства (КМ) 

1. Пројектна 
док. 

Туристичка 
организација општине 
Градишка 

Пројекат 
постављања 
туристичке 
сигнализације 
наподручју општине 
Градишка 

Министарство 
трговине и 
туризма 
Владе 
Републике 
Српске 

45,456.80  28,065.80  04.05.2018. Одобрен 28,065.80  

2.  Пројектна 
док. 

Тапетарија Николић 
д.о.о. 

Подршка 
развојуМСП 

ЕБРД – 
Савјетовање 
за МСП 

27,669.00  12,450.00  04.05.2018. Одобрен 12,450.00  

3. Пројектна 
док. 

ОЦ "Петар Кочић" 
Романовци Робо Кидс Општина 

Градишка 8,450.00  6,000.00  10.05.2018. Одбијен 0.00  

4. Пројектна Радио Козараи ИНФО 
Плус ТВ И ми смо дио вас Чешка 

амбасада 29,148.00  26,317.00  18.05.2018. Одбијен 0.00  

5. Бизнис план Драго Вујић БП -  Монтажне куће 
"Вујић" YЕП 144,800.00  71,400.00  5/22/2018 Одобрен зајам 50,000.00  

6. Пројектна 
док. Стојнић д.о.о. Подршка развоју  

МСП 
Привредна 
комора РС – 
WHAM Project 

11,120.00  5,300.00  29.05.2018. Одобрен 5,300.00  

7. Пројектна 
док. Рефлеx д.о.о. Подршка развоју 

МСП 
Привредна 
комора РС – 
WHAM Project 

10,200.00  5,000.00  29.05.2018. Одобрен 5,000.00  

8. Пројектна 
док. УГ "Мост"  Дани Луизијаснке 

Културе 
Америчка 
амбасада 22,585.00  18,725.00  29.05.2018. Одобрен 18,725.00  

9. Пројектна 
док. 

ЈУ "Народна 
библиотека" Градишка 

Промоција 
њемачких аутора 
ученицима ОШ 

Њемачка 
амбасада 9,842.77  3,787.77  29.05.2018. Одобрен- 

Имплементиран 3,787.77  

10. Бизнис план Гордана Тодоровић БП – ВЕНИ ВИДИ 
ВИЦИ - хотељерство YЕП 43,000.00  30,000.00  01.06.2018. Одобрен зајам 55,000.00  

11. Пројектна 
док. 

Центар за развој 
заједнице Подградци 

Документарни 
филмски фестивал у 
Горњим Подграцима 

Америчка 
амбасада 27,118.49  25,119.29  Удружење није 

аплицирало 0.00  0.00  

12. Пројектна 
док. Општина Градишка Изградња водово-

дне мреже 1-1 
Чешка 
амбасада 1,393,000.00  1,142,894.00  08.06.2018. Фаза евалуације 0.00  
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13. Пројектна  
док. Општина Градишка 

СТАРТ – Стамбено 
збрињавање ромске 
популације 

Министарство 
за људска 
права и 
избјеглице 

125,580.00  99,600.00  14.06.2018. Одобрен 53,400.00  

14. Пројектна 
док. Општина Градишка Innovative Adriatic 

Museum- I.A.M. 
Интеррег 
АДРИОН 2,876,798.14  186,116.00  22.06.2018. Фаза евалуације 0.00  

15. Пројектна 
док. Општина Градишка 

Adriatic Landscape 
Interpretation 
Network- ADRI-LINK 

Интеррег 
АДРИОН 2,954,853.78  385,193.65  22.06.2018. Фаза евалуације 0.00  

16. Пројекта  док. Општина Градишка 

Preservation of 
tangible and 
intangible cultural 
heritage through 
bilateral culturalco 
operation 

EEA and 
Norway Fund 2,587,376.00  598,230.00  29.06.2018. Kонцепт нота није 

одобрена 0.00  

17. Пројектна 
док. 

JУ Завичајни музеј 
Градишка 

,,Cultural heritage of 
freedom struggle” 

Regional 
Cooperation 
Council 

88,072.75  74,862.81  16.08.2018. 

Kонцепт нота 
одобрена, 

одустало се од 
подношења пуне 

апликације 
односно другог 

круга 

0.00  

18. Пројектна 
док. 

Туристичка 
организација Градишка 

,,From yard to green 
trail” 

Regional 
Cooperation 
Council 

78,200.00  11,730.00  16.08.2018. Kонцепт нота није 
одобрена 0.00  

19. Пројектна 
док. 

Друштво за спорт и 
рекреацију слијепих и 
слабовидних 
,,Свјетлост” Градишка 

,,Mеђународно 
спортско такмичење 
за слијепе и 
слабовидне у 
голбалу, пикаду, 
шаху и куглању. 

Mинистарство
породице, 
омладине и 
спорта 

8,163.32  5,000.00  11.09.2018. Одобрен 1,500.00  

20. Пројектна 
док. 

Развојна агенција 
Градишка РАГА 

Composte! Say YES 
to human right to 
healthy environment 

Амбасада 
Републике 
Чешке у БиХ 

34,340.00  30,140.00  21.09.2018. Фаза евалуације 0.00  

21. Пројектна 
док. 

ЗП “Профил” 
Драгослав Ћатић с.п. 
Градишка 

Подстицај ек. 
Развоју и 
запошљавању у 
партнерству са MEG 
пројектом 

Општина 
Градишка 16,467.98  12,350.99  24.09.2018. Одобрен 12,350.99  
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22. Пројектна 
док. 

С.П Bјеловук- Бок 
Jанковац – Mладен 
Bјеловук 

Подстицај ек. 
Развоју и 
запошљавању у 
партнерству са МЕГ 
пројектом 

Општина 
Градишка 11,770.20  8,239.14  24.09.2018. Одобрен 8,239.14  

23. Пројектна 
док. 

С.П. узгој рибе 
“Рибарски сан” Д. 
Ђукановић - Трошељи 

Подстицај ек. 
Развоју и 
запошљавању у 
партнерству са МЕГ 
пројектом 

Општина 
Градишка 18,225.94  13,225.94  24.09.2018. Одобрено 13,225.94  

24. Пројектна 
док. 

С.П. Занатска радња 
“Шокчевић” 

Подстицај ек. 
Развоју и 
запошљавању у 
партнерству са MEГ 
пројектом 

Општина 
Градишка 22,229.01  17,775.90  24.09.2018. Одбијен 17,775.90  

25 Пројектна 
док. 

Kанцеларија 
међуопштинског 
удружења глувих и 
наглувих 

Kупатило 8+1 
Mинистарство
здравља и 
социјалне 
заштите РС 

10,410.00  10,410.00  12.10.2018. Одобрено 7,807.50  

26 Пројектна 
док. 

Kанцеларија 
међуопштинског 
удружења глувих и 
наглувих 

Нико не воли бити 
заборављен 

Mинистарство
здравља и 
социјалне 
заштите РС 

10,240.00  10,240.00  12.10.2018. Одобрено 7,680.00  

27 Пројектна 
док. 

Грубеx РД д.о.о. и 
Инфо + д.о.о. Фе МИСИЈА USAIDBMAP 26,549.00  26,549.00  27.10.2018. Одбијен 0.00  

28 Пројектна 
док.  Општина Градишка 

Обнова путне 
инфраструктуре у 
улици Османа 
Хаџијусуфовића 

Mинистарство
за људска 
права и 
избјеглице 
БиХ 

97,718.40  87,718.40  14.11.2018. Одбијен 0.00  

29 Пројектна 
док. Општина Градишка 

Обнова путне 
инфраструктуре у 
улици Османа 
Ђикића и у улици 
Jерусалемска 

Mинистарство
за људска 
права и 
избјеглице 
БиХ 

121,092.08  99,592.08  14.11.2018. Одбијен 0.00  

30 Пројектна 
док. Општина Градишка 

Обнова путне 
инфраструктуре у 
мјесној заједници 

Mинистарство
за људска 
права и 

70,398.89  63,398.89  14.11.2018. Одбијен 0.00  
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Ровине избјеглице 
БиХ 

31 Пројектна 
док. Општина Градишка 

Iзградња 
канализационе 
мреже за 
повратнике у осам 
улица у Градишци 

Mинистарство
за људска 
права и 
избјеглице 
БиХ 

129,698.79  99,868.10  14.11.2018. Одбијен 0.00  

32 Пројектна 
док. Општина Градишка 

Eлектрификација 
стамбених јединица 
- Обрадовац 2 

Mинистарство
за људска 
права и 
избјеглице 
БиХ 

57,886.79  47,769.49  14.11.2018. Одбијен 0.00  

33 Пројектна 
док. Општина Градишка 

Eлектрификација 
стамбенихј единица 
- Дубраве 2 
Шмитран 

Mинистарство
за људска 
права и 
избјеглице 
БиХ 

56,923.96  44,926.67  14.11.2018. Одбијен 0.00  

34 Пројектна 
док. Општина Градишка 

Eлектрификација 
стамбених јединица 
- Дубраве 3 Шикара 

Mинистарство
за људска 
права и 
избјеглице 
БиХ 

57,772.27  47,350.41  14.11.2018. Фазаевалуације 0.00  

35 Пројектна 
док. 

Kуглашки клуб 
“Kозара” 

Промоција куглања 
на домаћем и 
међународном 
такмичењу 

Mинистарство
породице, 
омладине и 
спорта 
Републике 
Српске 

14,460.00  8,700.00  16.11.2018. Одобрен 1,500.00  

36 Пројектна 
док. 

JУ "Дом здравља" 
Градишка Care 4 Old ER 

Интер рег 
ИПА ХР-БиХ-
ЦГ 

1,320,881.83  814,640.15  20.12.2018. Фаза евалуације 0.00  

37 Пројектна 
док. Општина Градишка SafeTogether 

Интер рег 
ИПА ХР-БиХ-
ЦГ 

3,090,374.94  921,816.63  19.12.2018. Фаза евалуације 0.00  

38 Пројектна 
док. Општина Градишка Sava cycle route 

Интер рег 
ИПА ХР-БиХ-
ЦГ 

2,486,307.80  496,055.24  20.12.2018. Фаза евалуације 0.00  

39 Пројектна 
док. JУ "Mузеј" kUL-tOuR 

Интер рег 
ИПА ХР-БиХ-
ЦГ 

3,312,175.09  1,348,288.21  20.12.2018. Фаза евалуације 0.00  



6. ПРИЛОГ - ЕВИДЕНЦИЈА ИЗРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ 
 

20 
 

40 Пројектна 
док. Општина Градишка Development through 

DIHs  
Интер рег 
ИПА ХР-БиХ-
ЦГ 

2,481,981.76  586,049.25  21.12.2018. Фаза евалуације 0.00  

41 Пројектна 
док. Општина Градишка 

Innovative 
technologie sfor 
strong er business se 
sand 
improve ed business 
environment 

Интер рег 
ИПА ХР-БиХ-
ЦГ 

2,616,819.62  480,776.45  20.12.2018. Фаза евалуације 0.00  

УKУПНО: 26,556,158.40  8,011,672.26  / / 301,898.04  

           

Рад  Развојне агенције се огледа и у нематеријалој подршци која се у континуитету проводила у виду активности информисања јавних и 
приватних субјеката с подручја општине Градишке о објављеним Jавним позивима, обезбјеђена је савјетодавна подршка и техничка помоћ 
свим заинтересованим лицима у припреми и изради пројектних приједлога, те подношењу истих. 
 
Оснивањем и радом Развојне Агенције обезбијеђене су стручна експертиза на локланом нивоу, која је у стању да пружи услуге за јавне и 
привредне субјекте које су до сада биле недоступне због високих трошкова ангажовања приватних стручних лица из области пројектног 
консалтинга.  
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