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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; 
размјену 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.  
 
Тим Агенције чини осам запослених, 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 града Градишка, кроз привлачење средстава из домаћих, међународних и 
ЕУ фондова, као и привлачења страних инвестиција, те заједничком сарадњом са другим 
субјектима у регији настоји створити повољну економску климу за развој и унапређење 
локалног економског, туристичког и културног развоја града Градишка. 
 
Вођени искуством и појединачним референцама запослених и пројектима 
имплементираним кроз рад у ЈЛС и НВО сектору, референце рада стручњака агенције се 
броје кроз имплементацију преко 30 развојних пројеката у БиХ и региону. У питању су 
значајани пројекти финансирани од стране донатора попут UNDP, USAID, GIZ, SIDA, 
Савјета Европе, ИПА 1 и ИПА 2 инструмента, итд. 
 
Агенција свој програм рада заснива на политикама развоја града 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. фебруара 2018. 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. 
 
Агенција је непрофитна организација и има статус правног лица. Пословање и спро-
вођење задатака Агенције финансира се из следећих извора: 
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1. средства Буџета града 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 града Градишка, изложеним у 
сљедећим стратешким документима: 
 

1. Стратегија развоја града Градишка за период 2019 - 2027. година 
2. Стратегија безбједности саобраћаја на путевима општине 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. План капиталних инвестиција 2019-2023. 

 
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 града Градишка, активно дјеловање на привлачење средстава из 
домаћих,међународних и ЕУ фондова, као и страних инвестиција, те заједничком 
сарадњом с другим субјектима у регији створити плодну предузетничку климу. 
 
Циљеви дјеловања Агенције су: 
 

1. Припрема пројектних приједлога за доступне фондове, 
2. Координација и помоћ при аплицирању пројеката на јавне позиве, 
3. Управљање пројектима, 
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: 
 
Редни 
број 

Назив радног мјеста Број извршилаца 

1. Директор 1 извршилац 



5 
 

2. Пројектни координатор за развој и управљање проје-
ктима 3 извршиоца 

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

4.  Сарадник за пројекте и ИТ рјешења 1 извршилац 
 

На дан 31. децембар 2019. године, Агенција броји 6 попуњених радна мјеста предвиђених 
Правилником, са укупно 6 извршиоца, те два екстерна консултанта.  
 
 
3. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕЛА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА 
 
3.1.Активности везане за припрему пројектних приједлога аплицираних према 
фондовима ЕУ  
 
Агенција је у оквиру Трећег позива за достављање пројектних приједлога Програма 
Транснационалне сарадње Интеррег Дунав, аплицирала са једним пројектним 
приједлогом. Конзорцијум поред Развојне агенције Градишка чини још 11 Развојиних 
агенција, градских управа и Института из Словеније, Хрватске и Србије. Назив пројекта је 
Sava Bike Route for connected and environmentally friendly Balkan region, а водећи апликант 
је Регионална развојна агенција Посавје из Словеније. Укупан буџет пројекта је 
2.045.000,00 евра, а предвиђено је да пројекат траје 30 мјесеци. Циљ пројекта је 
континуирано успостављање бициклистичке руте дуж ријеке Саве. Пројектом ће се радити 
на промоцији ове руте, бољој повезаности региона те стандарадизацији и туристичке и 
циклотуристичке понуде пројектног подручја. Такође, активностима су предвиђени 
одређени инфраструктурни захвати дуж ове руте. Уколико овај пројекат добије подршку 
донатора, Агенцији ће припасти буџет од 145.000,00 евра. У току 2019. године од стране 
донатора смо добили одговор да смо пришли у други круг селекције, те смо позвани да 
припремимо пуну апликацију. Заједно са партнерима припремљена је пуна апликација, те 
се у току 2020. године очекује одговор донатора.  
 
 
3.2.Активности везане за аплицирање у оквиру EU4Business пројекта као и према 
донаторима чија средства су доступна апликантима из Републике Српске. 
 
У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. 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 и физичким лицима 
у Републици Српској, односно на подручју града Градишке. Успостављена су партнерства 
на локалном нивоу, одржани састанци и приступљено је изради 56 пројектних апликација 
с којима је аплицирано на јавне позиве. Такође у извјештајном периоду Агенција је 
активно учествовала у припреми пројектних приједлога који су се финансирали у оквиру 
EU4Business пројекта, а који се финансира средствима ИПА 2 инструмента. Вриједност 
овог пројекта је 10 милиона евра, а објављивани су Јавни позиви који су се односили на 
области пољопривреде и предузетништва.  
 
 
 

- Подручје пољопривредно-прехрамбеног и руралног развоја 
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У оквиру овог сектора, Јавни позив је био објављен у периоду од 1. фебруара до 27. марта 
2019. године, а право аплицирања су имали они субјекти чија дјелатност се односила на 
примарну пољопривредну производњу. Развојна агенција у периоду трајања Јавног 
позива одржала укупно седам састанака са пољопривредним произвођачима, којима су 
представљани услови аплицирања. Процесу израде пројектних апликације су проступила 
два пољопривредна произвођча, те су њихове апликације предате у року предвиђеном за 
аплицирање. По затварању јавног позива 27. марта 2019. године, запримљено је укупно 
93 пројектна приједлога. Након истека рока за достављање пријава извршено је 
комисијско вредновање и бодовање свих пријава по административним, општим, 
посебним и квалитативним критеријима јавног позива. На основу извршеног вредновања 
запримљених пријава, сачињена је прелиминарна ранг листа одабраних пријава за 
финансирање путем пројекта EU4Business. Подршку је добило укупно 10 пољопривредних 
произвођача, а на листи се нису нашле апликације из Градишке.  
 

- Подручје развоја предузетништва 
 
Јавни позив намјењен сектору предузетништва био је отворен од 4. априла до 17. маја 
2019. године, а укупан буџет позива је износио 1,000,000.00 евра. Развојна агенција 
Градишка је припремила Концепт ноту (прва фаза) и упутила је према донатору, а 
носилац пројектних активности је град Градишка. Пројектне активности су усмјерене ка 
развоју предузетништва рањивих група са подручја града Градишке, те општина Лакташи, 
Србац и Козарска Дубица. Укупна вриједност предложеног пројекта је 200,000.00 евра. У 
јуну мјесецу агенција је добила одговор да смо изабрани у други круг, те да до краја 
августа поденсемо пуну апликацију. На жалост, пројекат са којим смо аплицирали није 
предложен за финансирање.  
 

- Подручје извозно орјентисаних сектора 
 
Развојна агенција је у име града аплицирала са пројектом под називом „Gradiška the city of 
wood“, укупне вриједности 735.000,00 КМ. У првом кругу се подносила Концепт нота. У 
јануару се очекује одговор донатора, те они апликанти чије аплиакције буду оцјењене 
позитивно биће позвани да поднесу пуну аплиакцију.  
 
 
Закључно са 31. децембром 2019. године Развојна агенција Градишка је припремила и 
према донаторима упутила укупно 56 проејктних апликација. До 31. децембра 2019. 
године потврдан одговор од стране донатора је упућен за укупно 23 пројектна приједлога, 
а износ одобрених средстава је 471,423,91 КМ. Такође, закључно са крајем децембра 
2019. године одбијено је 27 пројекнтих приједлога, док се за преосталих шест чека 
одговор. Поред средстава која су одобрена за пројектне приједлоге који су израђени у току 
2019. године, потврдан одговор смо добили и за шест пројектних приједлога који су 
израђени у току 2018. године. Ради се о једном пројекту чије су активности усмјерене на 
изградњу водоводне мреже, а носилац пројекта је КП Градишка. Вриједност пројекта је 
1,517,858.09 КМ. Три пројекта су одобрена у оквиру Програма прекограничне сарадње 
Хрватска-БиХ-Црна Гора 2014-2020 (вриједност ова три пројекта је 2.077.485,75 КМ) , те 
по један пројекат у оквиру Програма транснационалне сарадње Интеррег Адрион 
(вриједност пројекта је 385.193,65 КМ) и један од стране Министарства породице, 
омладине и спорта.  Узмемо ли у обзир пројекте који су одобрени у току 2019. године 
укључујући и оне који су и припремани у току 2018. године, износ средстава које је 
Агенција обезбиједила је 4.449.461,41 КМ, односно од оснивања па до 31, децембра 2019. 
године износ средстава који је обезбијеђен од стране донатора је 4.651.269,4 КМ 
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* Листа аплицираних пројеката се налази као прилог овог документа. 
 
3.3. Активности везане за а испуњавање циљева Стратегије развоја града Градишка 
за период 2019-2027. година 
 
Сви пројекти који су аплицирани и припремани до сада се позивају и испуњавају 
постављене циљеве теренутно актуелне Стратегије развоја града Градишка. Пројекти који 
су до сада аплирани су у складу са дефинисаном Стратегијом развоја и таргетирају 
првенствено пројекте из области економског, друштвено и социјалног развоја. Агенција ће 
и у наредном периоду наставити са припремом пројеката кчије ће активности допринисити 
испуњавању циљева Стратегије развоја града Градишка 
 
3.4. Активности везане за стручно усавршавање запослених радника 
 
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 свих активности које су се односиле на 
усавршавање, креирана су нова партнерства, те је разговарано о могућим моделима 
сарадње између Агенције и других субјеката.  
Листа значајнијих похађаних догађаја и едукација:  
 

1. Дани мјесних заједница  
2. Агенда и Циљеви одрживог развоја  
3. Тренинг за тренере Фасцилитаторе  
4. Трећа дебата о изазовима и могућностима приступања ЕУ „ПрЕУзми иницијативу“  
5. Конференција пројекта „Јачање улоге мјесних заједница“.  
6. Обука на тему припреме пројектне документације по Фидик методологији 
7. Процедура и начин аплицирањан за бесповратна средства у организацији РАРС-а 
8. Трећа дебата о изазовима изазовима и могућностима приступања ЕУ „ПрЕУзми 

иницијативу 
9. Учешће на три Инфо дана EU4Business пројекта који су се односили на област 

пољопривреде, туризма и редузетништа који су одржани у Бањој Луци и Добоју. 
10. Четврти редовни састанак Мреже стручњака из области Локалног економског 

развоја у оквиру Пројекта општинског економског управљања и управљања 
животном средином (МЕГ).  

 

 
3.5. Активности везане за функционисање Развојне агенције Градишка 
 
Активности везане за функционисање Агенције обухватају: 
1. Управа је одржала 4 сједницае 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. 
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3.6. Информисање 
 
У извјештајном периоду редовнo су вршене активности информисања. Почетком јануара 
мјесеца у рад је пуштена у интернет страница Развојне агенције Градишка. На страници 
су редовно објављиване све новости које се тичу активности које реализује Агенција, као и 
новости које се тичу Јавних позива, Инфо дана и осталих догађаја који се тичу Фондова 
доступних апликантима из Републике Српске односно Градишке. У функцији су и Facebook 
I Instagram профили, путем којих Агенција редовно информише грађане о свим 
актутленостима које су везане за рад Агенције, као и дешавањима која могу да буду од 
значаја за потенцијалне апликанте са подручја града. Успостављени су директни контакти 
и одржани састанци с релевантним представницима јавних установа, цивилног сектора и 
предузетницима. Истичемо да смо у претходном периоду одржали састанке са седам 
предузетника са подручја града, на којима смо их упознали са могућностима сарадње, 
односно са могућностима аплицирања за средства која би омогућила развој самих 
предузетника. Такође је израђена листа доступних позива која је редовно ажурирана, као 
и Листа аплицираних пројеката и бизнис планова за период 01. јануар. до 31. децембар 
2019. 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.  
 
4. ЗАКЉУЧАК 
 
План и програм рада за 2019. годину се реализује планираном динамиком, а поред 
планираних, одрађен је и велики број активности које нису биле директно 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 за извјештајни период. Из табеле се може 
видјети да су запосленици Развојене агенције Градишка током 2019. године радили на 
припреми и развоју 56 пројектних апликација за различите пословне и правне субјекте са 
подручја општине Градишка. У прилог оправданости уложених средстава у рад Агенције 
за 2019. годину иде и износ до сада повучених средстава од стране донатора у износу од 
4.651.269,4 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 податак да је агенција обезбиједила готово 10 пута 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 2019. године, односно од оснивања Развојна агенције Градишка 
је наставила да буде значајан фактор у припреми приједлога пројеката која ради у јавном 
интересу грађана Градишке и као таква предстваља сервис који ће у наредном периоду 
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радити на припреми пројектних приједлога са сва заинтересована правна и физичка лица 
са подручја општине Градишка. 
 

5. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН – НАРАТИВНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА 
 

 Назив и број организационе јединице: План 
2019. 

Извршење 
2019 

 

   РАЗВОЈНА  АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА  
910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

217.100,00 210.153,42 96,80 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 215.600,00 209.743,42 97,28 
411000 Расходи за лична примања 145.900,00 139.608,89 95,69 
411100 Расходи за бруто плате 119.000,00 114.437,88 96,17 
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 
26.000,00 24.284,01 93,40 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за 
вријеме боловања 

0,00 0,00 0,00 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи 

900,00 887,00 98,56 

412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

69.700,00 70.134,53 100,62 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

2.000,00 2.119,30 105,97 

412300 Расходи за режијски материјал 
(канц.мат.,одр.чистоће, стручна 
лит.,часописи, дневна штампа,) 

1.200,00 2.172,64 181,05 

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

4.000,00 2.651,93 66,30 

412700 Расходи за стручне услуге 
(усл.фин.посред., усл.осиг.,информисање 
и медији, рев.и рач.усл.,правне и 
админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)  

3.000,00 3.097,19 103,24 

412900 Остали непоменути расходи  59.500,00 60.093,47 101,00 
418400 Расходи из транс.размјене унутар исте 

јединице власти 
500,00 60,00 12,00 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

650,00 350,00 53,85 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 650,00 0,00 0,00 
581200 Издаци за нефинансијску имовину из 

трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

350,00 350,00 100,00 

 

Из табеле се види да укупни расходи за 2019. годину износе 210.153,42 КМ. Расходи за 
лична примања износе 139.608,89 КМ у чему су садржани расходи за бруто плате за 6 
запослених са ВСС и 4 приправника са ВСС (закључно са 31. августом), расходи за бруто 
накнаде трошкова за 3 члана управног одбора и трошкови осталих личних примања 
запослених (топли оброк и накнаде за превоз запослених).  



10 
 

 
Послије ове ставке највећи расходи су у ставци Остали непоменути расходи који износе 
60.093,47 КМ. Трошкови подразумјевају ангажман стручних лица за едукацију и припрему 
запослених лица као и активности које се односе на умрежавање и припрему пројеката кји 
укључују ЕУ партнере. 
 
Ове двије ставке су међусобно повезане и комплементарне а све са циљем 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.  
 
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.  
 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга  
износe од 2.119,30КМ 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. 
 
 
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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Пројекти кандидовани у току 2018. године, а одговор добијен у току 2019. године 

Ред. 
Бр. 

Назив 
правног/физичк

ог лица 

Назив 
пројекта/бизнис 

плана (БП) 
Донатор 

Сектор / 
Стратегија 

развоја града 
Градишке 

Укупан буџет 
(БАМ) 

Износ 
тражених 
средстава 

од донатора 
(БАМ) 

Статус 

Одобрена 
средства у 
2019.(БАМ) 

1 
Туристичка 

организација 
општине 

Градишка 

Пројект 
постављања 
туристичке 

сигнализације 
на подручју 

општине 
Градишка 

Министарство 
трговине и 

туризма 
Владе 

Републике 
Српске 

Друштвени 45.456,80 28.065,80 Одбијен 0 

2 Општина 
Градишка 

Изградња 
водоводне 
меже1-1 

Чешка 
амбасада Друштвени 1.517.858,09 1.142.894,00 Одобрен 1.517.858,09 

3 Општина 
Градишка 

Innovative 
Adriatic 

Museum- I.A.M. 
Интеррег 
АДРИОН Друштвени 2.876.798,14 186.116,00 Одбијен 0 

4 Општина 
Градишка 

Adriatic 
Landscape 

Interpretation 
Network- ADRI-

LINK 

Интеррег 
АДРИОН Друштвени 2.954.853,78 385.193,65 Одобрен 385.193,65 

5 
Развојна 
агенција 

Градишка РАГА 

Composte! Say 
YES to human 
right to healthy 
environment 

Амбасада 
Републике 

Чешке у БиХ 
Друштвени 34.340,00 30.140,00 Одбијен 0 

6 Општина 
Градишка 

Обнова путне 
инфраструктуре 
у улици Османа 
Хаџијусуфовић

а 

Министарство 
за људска 

права и 
избјеглице 

БиХ 

Економски 97.718,40 87.718,40 Одбијен 0 
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7 Општина 
Градишка 

Обнова путне 
инфраструктуре 
у улици Османа 

Ђикића и у 
улици 

Јерусалемска 

Министарство 
за људска 

права и 
избјеглице 

БиХ 

Економски 121.092,08 99.592,08 Одбијен 0 

8 Општина 
Градишка 

Обнова путне 
инфраструктуре 

у мјесној 
заједници 

Ровине 

Министарство 
за људска 

права и 
избјеглице 

БиХ 

Економски 70.398,89 63.398,89 Одбијен 0 

9 Општина 
Градишка 

Изградња 
канализационе 

мреже за 
повратнике у 
осам улица у 

Градишци 

Министарство 
за људска 

права и 
избјеглице 

БиХ 

Друштвени 129.698,79 99.868,10 Одбијен 0 

10 Општина 
Градишка 

Електрификациј
а стамбених 
јединица - 

Обрадовац 2 

Министарство 
за људска 

права и 
избјеглице 

БиХ 

Друштвени 57.886,79 47.769,49 Одбијен 0 

11 Општина 
Градишка 

Електрификациј
а стамбених 
јединица - 
Дубраве 2 
Шмитран 

Министарство 
за људска 

права и 
избјеглице 

БиХ 

Друштвени 56.923,96 44.926,67 Одбијен 0 

12 Општина 
Градишка 

Електрификациј
а стамбених 
јединица - 
Дубраве 3 

Шикара 

Министарство 
за људска 

права и 
избјеглице 

БиХ 

Друштвени 57.772,27 47.350,41 Одбијен 0 
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13 Куглашки клуб 
“Козара” 

Промоција 
куглања на 
домаћем и 

међународном 
такмичењу 

Министарство 
породице, 

омладине и 
спорта 

Републике 
Српске 

Друштвени 14.460,00 8.700,00 Одобрен 1.500,00 

14 
ЈУ "Дом 

здравља" 
Градишка 

Care4OldER Интеррег ИПА 
ХР-БиХ-ЦГ Друштвени 2.575.719,56 1.588.548,29 Одбијен 0 

15 Општина 
Градишка Safe Together Интеррег ИПА 

ХР-БиХ-ЦГ Друштвени 3.635.735,25 921.816,63 Одобрен 921.816,63 

16 Општина 
Градишка Sava cycle route Интеррег ИПА 

ХР-БиХ-ЦГ Друштвени 2.486.307,80 496.055,24 Одбијен 0 

17 ЈУ "Музеј" kUL-tOuR Интеррег ИПА 
ХР-БиХ-ЦГ Друштвени 3.312.175,09 1.348.288,21 Одбијен 0 

18 Општина 
Градишка 

Development 
through DIHs 

Интеррег ИПА 
ХР-БиХ-ЦГ Друштвени 2.919.978,57 586.049,25 Одобрен 586.049,76 

19 Општина 
Градишка 

Innovative 
technologies for 

stronger 
businesses and 

improved 
business 

environment 

Интеррег ИПА 
ХР-БиХ-ЦГ Економски 2.616.819,62 565.619,36 Одобрен 565.619,36 

        3.978.037,49 
Листа пројеката аплицираних у току 2019. године 

 
Назив 

правног/физичк
ог лица 

Назив 
пројекта/бизнис 

плана (БП) 
Донатор 

Сектор / 
Стратегија 

развоја града 
Градишке 

Укупан буџет 
(БАМ) 

Износ 
тражених 
средстава 

од донатора 
(БАМ) 

Статус 

Одобрена 
средства 

(БАМ) 
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1 
Развојна 
Агенција 
Градишка 

Развој и 
промоција 

предузетништв
а жена на 
подручју 
општина 

Лакташи, Србац 
и Градишка 

ЕДА Друштвени/Еко
номски 43.000,00 31.000,00 Одбијен 0 

2 Општина 
Градишка 

Пројекат 
водоводне 

инфраструктуре 
за источни дио 

општине 
Градишка 

ИРБ РС Друштвени 225.091,33 96.639,00 Одбијен 0 

3 Општина 
Градишка 

Енергетска 
ефикасност, 

мјесне 
заједнице и 

волонтеризам 

УНДП БиХ Друштвени 35.917,72 17.000,00 Одобрен 17.000,00 

4 
Развојна 
Агенција 
Градишка 

Sava Bike Route 
for connected 

and 
environmentally 
friendly Balkan 

region 

Интеррег 
Данубе Друштвени 2.486.307,80 496.055,24 

Други круг 
евалуациј

е  

5 Општина 
Градишка 

Одводња 
оборинских 

вода ван 
обухвата 

Агроиндустријск
е зоне Нова 

Топола – фаза 
2 

УНДП БиХ Друштвени 961.863,26 557.880,69 Одбијен 0 

6 Удружење 
"Дуга" 

Срцем од 
аутизма 

Raiffeisen 
Bank Друштвени 19.576,00 6.994,00 Одбијен 0 
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7 
ЈЗУ "Дом 
здравља" 
Градишка 

Игром до 
здравља 

Raiffeisen 
Bank Друштвени 12.904,00 8.284,00 Одбијен 0 

8 Срђан Берић 
Противградна 

мрежа за 
квалитетнију 

јабуку 
EU4 Business Економски 214.724,74 107.668,38 Одбијен 0 

9 Александар 
Шијан 

Подршка 
локалној 

производњи 
кромпира 

EU4 Business Економски 196.654,14 168.603,70 Одбијен 0 

10 Удружење Мост Синестезија Општина 
Градишка Друштвени 9.984,00 6.133,00 Одобрен 6.133,00 

11 Град Градишка 
,,Богата 

култура, богата 
МЗ" 

УНДП БиХ Друштвени 22.605,00 17.000,00 Одобрен 17.000,00 

12 Град Градишка 

Уређење Трга, 
санација и 

конзервација 
Споменика 
хрватских 
великана 

Средишњи 
уред за 

Хрвате ван 
Хрватске 

Друштвени 151.998,69 129.301,25 Одбијен 0 

13 УГ ДЕНАРИУС 
Улога Вудро 
Вилсона у 

стварању Лиге 
Народа 

Амбасада 
САД у БиХ, 

Програм 
Културе 

Друштвени 27.183,49 23.559,14 Одбијен 0 

14 
Развојна 
Агенција 
Градишка 

Унапређење 
локланог 
система 

предузетничке 
подршке 

МЕГ УНДП Економски 26.102,60 20.050,00 Одобрен 20.050,00 
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15 Град Градишка 

Развој модела 
инклузивног 

предузетништв
а за рањиве 
категорије с 

нагласком на 
лица с 

инвалидитетом 

ILO - EU4B Економски/дру
штвени   Одбијен 0 

16 

Удружење 
Колекционара и 

љубитеља 
историје 

"Денариус" 
Градишка 

Историјска 
искуства и 
савремене 

комуникације за 
јаче мјесне 
заједнице 

Влада РС - 
Министарство 

управе и 
локалне 

самоуправе 

Друштвени 10.000,00 10.000,00 Одобрен 0 

17 

Градско 
удружење 
глувих и 
наглувих 
Градишка 

Семинар 
знаковног језика 
за запослене у 

јавним 
институцијама- 

први ниво 

Град 
Градишка Друштвени 4.662,00 4.662,00 Одобрено 4.662,00 

18 УГ "Градишка 
иницијатива" 

Допринос 
локалном 

економском 
развоју 

креирањем 
нове туристичке 

понуде на 
подручју града 

Градишке 

Министарство 
управе и 
локалне 

самоуправе 
Друштвени 13.285,00 9.705,00 Одбијен 0 

19 УГ "Црвена 
ружа" 

Снагом жена до 
бољег локалног 

економског 
развоја 

Министарство 
управе и 
локалне 

самоуправе 
Друштвени 9.730,00 8.600,00 Одбијен 0 
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20 ЈУ ОШ "Данило 
Борковић" 

Increased social 
inclusion through 

extracurricular 
activities with 

motifs of 
Bulgarian 
heritage in 

Public 
Elementary 

School "Danilo 
Borković" 
Gradiška 

Амбасада 
Републике 
Бугарске у 

БиХ 
Друштвени 51.050,00 46.000,00 Одбијен 0 

21 
ЈУ Средња 
стручна и 

техничка школа 
Градишка 

“Inclusive 
Vocational 

Education and 
Career 

Programme” V-
EPIC 

Амбасада 
Републике 
Бугарске у 

БиХ 
Друштвени 63.472,66 60.000,00 Одбијен 0 

22 
Удружење 

ампутираца 
"УДАС" 

Градишка 

Inclusive Social 
Partnership in 

Agriculture 
Production 

Амбасада 
Швицарске у 

БиХ 
Друштвени/Еко

номски 86.964,90 67.180,00 Одбијен 0 

23 ЈП "Радио 
Градишка" 

Добрим 
таласима до 

очувања 
животне 
средине 

Амбасада 
Јапана у БиХ Друштвени 59.445,00 47.725,00 

Фаза 
евалуациј

е  

24 
Тикт 

Мануфактура 
д.о.о. 

Optimization of 
production 
processes 

through 
digitization at 

Tikt Manufaktura 

Challange 2 
Change Економски 125.390,00 58.694,90 Одобрен 58.694,90 

25 Галенфарм 
д.о.о. 

Нова линија 
Галнефарм 

капсулираних 

Challange 2 
Change Економски 129.867,00 58.694,90 Одбијен 0 
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производа 

26 
Фудбалски клуб 

"Бисери" 
Чатрња 

15. 
Међународни 

турнир у малом 
фудбалу 

"Градишка - 
Крушкик 2019" 

Министарство 
породице, 

омладине и 
спорта 

Републике 
Српске 

Друштвени 4.330,00 1.500,00 Одбијен 0 

27 Актив жена 
Кочићево 

Утопљавање 
друштвеног 
дома у МЗ 
Кочићево 

Фонд за 
заштиту 
животне 

средине и 
енергетску 
ефикасност 

РС 

Друштвени 5.929,59 4.490,00 
Фаза 

евалуациј
е  

28 Град Градишка 

Развој модела 
инклузивног 

предузетништв
а за рањиве 
категорије с 

нагласком на 
лица с 

инвалидитетом 

ILO - EU4B Економски/дру
штвени 481.176,33 390.425,23 Одбијен 0 

29 Град Градишка Градишка - град 
дрвета 

GIZ - 
EU4BUSINES

S 
Економски 735.000,00 585.000,00 

Одобрен 
концепт, 
израда 

пуне 
апикације 

 

30 
КП "Градска 
чистоћа" а.д. 

Градишка 

Развој 
одрживог 

управљања 
амбалажним 

отпадом 

Фонд за 
заштиту 
животне 

средине и 
енергетску 
ефикасност 

РС 

Друштвени 303.383,42 200.000,00 Одобрен 70.000,00 
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31 УГ "Градишка 
иницијатива" 

Ја волим 
Градишку 

Министарство 
породице 

омладине и 
спорта 

Друштвени 8.870,00 5.000,00 Одобрено 5.000,00 

32 
Software 

„НС“Невен 
Савановић с.п. 

Градишка 
Бизнис план 

ЈУ Завод за 
запошљавањ

е РС 
Економски 45.000,00 30.000,00 Одобрено 30.000,00 

33 

Производња, 
транспорт и 

монтажа "ПРО-
МОНТ", с.п. 

Немања 
Бојановић, 

Вилуси 

Бизнис план 
ЈУ Завод за 

запошљавањ
е РС 

Економски 71.000,00 49.700,00 Одобрено 49.700,00 

34 

Производња 
кухињског 
намјештаја 

"Ралекс" с.п. 
Данијела 
Ратковић 

Ромић, Ламинци 

Бизнис план 
ЈУ Завод за 

запошљавањ
е РС 

Економски 74.000,00 24.000,00 Одбијен 0 

35 

Производња 
млијечних 

производа и 
сира "Козара 
сиреви" с.п. 
Александра 
Малешевић, 

Доњи 
Подградци 

Бизнис план 
ЈУ Завод за 

запошљавањ
е РС 

Економски 76.000,00 50.000,00 Одобрено 50.000,00 

36 

Спортски 
центар "Ахилеј" 
Владен Топић 

с.п. Нова 
Топола 

Бизнис план 
ЈУ Завод за 

запошљавањ
е РС 

Економски 62.610,00 42.610,00 Одбијен 0 



6. ПРИЛОГ - ЕВИДЕНЦИЈА ИЗРАЂЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА 
 

21 
 

37 

Производња 
ракије "ДТ" 
Александар 
Дончић с.п. 
Јабланица 

Бизнис план 
ЈУ Завод за 

запошљавањ
е РС 

Економски 73.000,00 50.000,00 Одбијен 0 

38 Град Градишка Support to 
RAISE 

Вијеће 
Европе Друштвени 21.784,57 13.573,57 Одобрен 13.573,57 

39 

Друштво за 
спорт и 

рекреацију 
слијепих и 

слабовидних 
"СВЈЕТЛОСТ" 

Градишка 

 

Министарство 
породице, 

омладине и 
спорта 

Републике 
Српске 

Друштвени 11.220,00 8.590,00 
Фаза 

евалуациј
е  

40 ФК Лијевче 

Побољшање 
услова за 

афирмацију и 
развој фудбала 
на подручју МЗ 
Нова Топола 

Министарство 
породице, 

омладине и 
спорта 

Републике 
Српске 

Друштвени 13.216,98 9.926,98 Одбијен 0 

41 
ОШ "Вук 

Стефановић 
Карађић" Турјак 

Унапређење 
инфраструктурн
их капацитета 

ЈУ 

Министасртво 
породице, 

омладине и 
спорта РС 

Друштвени 11.355,42 6.982,00 Одбијен 0 

42 
ЈЗУ "Дом 
здравља" 
Градишка 

Јачање 
здравствених 
услуга службе 

хитне 
медицинске 

помоћи 

Амбасада 
Јапана у БиХ Друштвени 119.370,00 85.384,62 

Фаза 
евалуациј

е  

43 Удружење Мост 
Lets stir together 

(Miješajmo 
ZAjedno) 

RYCO Друштвени 38.268,32 38.268,32 Одбијен 0 

44 РАГА ,,eNergy Bench" Амбасада 
Чешке у БИХ Друштвени 33.190,00 22.520,00 Одбијен 0 
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45 Град Градишка Трептећи знак- 
намигни животу 

Агенција за 
безбједност 
саобраћаја 

Друштвени 14.240,00 5.000,00 Одбијен 0 

46 Удружење Мост Градишка 
Рециклира 

Фонд за 
заштиту 
животне 

средине и 
енергетску 
ефикасност 

РС 

Друштвени 33.217,50 17.250,00 Одбијен 0 

47 
Немања Топић 

с.п. "Топић 
Палете" 

Градишка 

Подстицаји по 
позиву Града 

Градишка 
Град 

Градишка Економски 19.756,21 15.804,96 Одобрен 15.804,96 

48 
Тикт 

Мануфактура 
д.о.о. 

Digitalization of 
Production 
Processes 

WHAM Project 
- WHAM-AID-
168-LA-17-

00008 
Економски 77.438,41 35.200,00 Одобрен 35.200,00 

49 
З.Р. "CNC Mill" 

с.п. Огњен 
Чекић Градишка 

Подстицаји по 
позиву Града 

Градишка 
Град 

Градишка Економски 6.393,11 5.104,40 Одобрен 5.104,40 

50 
З.Р. "Woodmill" 

с.п. Драган 
Зељић 

Кочићево 

Подстицаји по 
позиву Града 

Градишка 
Град 

Градишка Економски 25.740,00 19.819,80 Одобрен 19.819,80 

51 
З.Р. "Хрин-Д" 
с.п. Наташа 

Десанчић Доњи 
Подградци 

Подстицаји по 
позиву Града 

Градишка 
Град 

Градишка Економски 22.639,50 15.394,86 Одобрен 15.394,86 

52 
Занатска радња 

"ММ" Милан 
Чалић с.п. 
Градишка 

Подстицаји по 
позиву Града 

Градишка 
Град 

Градишка Економски 6.071,10 4.851,10 Одбијен 0 
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53 

Занатска радња 
"ТС ОБРАДА 

МЕТАЛА" 
Милана 

Марковић с.п. 
Ламинци 
Брезици 

Подстицаји по 
позиву Града 

Градишка 
Град 

Градишка Економски 19.269,22 15.415,37 Одобрен 15.415,37 

54 

Производња 
органског воћа и 

поврћа 
"ЖАБАЦ" Марко 

Каран с.п. 
Бистрица 

Подстицаји по 
позиву Града 

Градишка 
Град 

Градишка Економски 9.685,70 7.748,56 Одобрен 7.748,56 

55 
Привредно 

друштво "ФЕАГ" 
д.о.о. Градишка 

Јавни позив 
Министарства 

привреде и 
предузетништв
а РС за 2019. 

годину 

Министарство 
Привреде и 

предузетништ
ва РС 

Економски 122.860,68 61.430,34 Одбијен 0 

56 
Удружење 

родитеља дјеце 
са аутизмом 

"Дуга" 

Срцем од 
аутизма 

Министарство 
породице, 

омладине и 
спорта 

Друштвени 11.756,00 3.000,00 Одобрен 1.500,00 

     
7.559.173,89 3.847.317,81 

 
471.423,92 

 

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 Јавним 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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