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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 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 према важећим законским прописима је могуће из сљедећих 
извора: 
 

1. средства Буџета града Градишка за директне текуће и капиталне издатке, 
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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 
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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 2020. године, Агенција броји 6 попуњених радних мјеста 
предвиђених Правилником, са укупно 6 извршилаца, те два екстерна консултанта и два 
приправника.  
 
 
3. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕЛА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДИШКА 
 
3.1.Активности везане за припрему пројектних приједлога аплицираних према 
домаћим, међународним и ЕУ фондовима 
 
Развојна агенција је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године припремала 
пројектне апликације за Градску управу, ЈУ, ЈП, те остала правна лица са подручја града 
Градишка (удружења грађана, привредни субјекти). У у наставку је преглед значајнијих 
јавних позива:  
 

- Јавни позив Федералног министарства расељених особа и избјеглица 
- Јавни позив Министарства за људска права и избјрглице БиХ 
- Јавни позив Инвестиционо развојне банке Републике Српске 
- Јавни позив Амбасаде Јапана 
- Јавни позив у оквиру Програма ЕУ Креативна Европа 2014-2020 
- Јавни позив у оквиру Програма Challneg to Change 
- Јавни позив Бугарске амбасаде 
- Јавни позив у оквиру WHAM програма. 
- Јавни позив у оквиру EU4Agri пројекта 
- Јавни позив у оквиру EU4Bussines пројекта 
- Јавни позив Министарства трговине и туризма 
- Јавни позив УНДП-а 

 
 

Овим Јавним позивима смо обухватили преко 15 различитих правних лица, што показује 
да су Развојна агенција и град Градишка изузетно активни на пољу аплицирања и 
повлачења средстава од стране домаћих, међународних и ЕУ донатора.  
Преглед пројеката према структури апликаната је дат у табели испод: 
 

Апликант Одобрени пројекти Износ одобрених 
средстава 

Градска управа (ЈУ, ЈП) 6 799.300,24 КМ 
Привредни субјекти 7 268.517,54 КМ 
Удружења грађана 12 44.019,00 КМ 

Укупно: 25 1.111.836,78 КМ 
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Оптимизација пројектних приједлога 
 

- Поред тога, Развојна агенција Градишка је у сарадњи са Одјељењем за развој 
града Градишка приступила процесу оптимизације три пројектна приједлога, која су 
одобрена у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска-БиХ-Црна Гора 
2014-2020. Ове активности су подразумијевале додатне корекције активности, 
пројектних индикатора, буџета, а све у складу са коментарима Заједничког 
управљачког тијела Програма прекограничне сарадње. Имплементација сва три 
пројектна приједлога је почела у другој половини 2020. године. Градска управа 
града Градишка је у једном пројекту водећи апликант, а у друга два партнер. 

 
3.2. Активности везане за 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 за период 
2019-2027. година. Аплицирани пројекти су у складу са дефинисаном Стратегијом развоја 
и таргетирају првенствено пројекте из области економског, друштвено-културног и 
социјалног развоја. Агенција ће и у наредном периоду наставити са припремом пројеката 
чије ће активности допринисити испуњавању циљева Стратегије развоја града Градишка. 
Такође, истичемо и пројекат који је Агенција имплементирала у току 2020. године.  
 
 

МЕГ пројекат 
 

- Развојна агенција је у фебруару мјесецу започела са имплементацијом пројекта 
"Унапређење локалног система предузетничке подршке развојем и испоруком 
нових пословно-развојних услуга усмјерених на повећање приступу тржишту за 
привреднике/предузетнике с подручја града Градишке", који је имао за циљ 
допринијети креирању услова за јачање конкурентности локалних предузетника с 
територије града Градишке. То се постигло унапријеђењем локалног система 
предузетничке подршке јачањем  људских капацитета Развојне агенције за рад с 
МСП и креирањем и пласманом нових развојно-пословних услуга. Имплементиране 
су активности које су обухватале одржавање обука за запосленике Агенције из 
области Финансијског управљања и израде Бизнис планова, обуке привредника из 
области дигиталног маркетинга, израду апликације и промотивног видеа града 
Градишка, те прмоције локалних привредника из сектора туризма. Укупна 
вриједност пројекта је 26.100 КМ, од чега су донаторска средства износила 
20.050,00 КМ. Пројекат је допринијео испуњавању Сттратешког циља 1 Стратегије 
развоја града Градишка за период 2019-2027. година, а који гласи: Повећана 
запосленост и додатна вриједност у привреди Градишке. Такође директно 
доприноси остврању Сектороског циља економског развоја 1.1. Остварене нове 
инвестиције које омогућују оптимално кориштење прерађивачких, 
пољопривредних, туристичких и осталих ресурса Градишке, те његове Мјере 
1.30 Стварање претпоставки за инвестирање у специфичне сфере туризма. 
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3.3. Активности везане за стручно усавршавање запослених радника 
 
Са циљем изградње људских капацитета и унапређења знања и вјештина, запосленицима 
Развојне агенције је у континуитету омогућено учешће на различитим догађајима који 
омогућују стицање нових знања и вјештина које се односе на област Управљања 
пројектним циклусом. Активности за стручно усавршавање су у току 2020. године биле 
ограничене због ситуације изазване појавом Корона вируса, али и поред тога 
представници Развојне агенције су узели учешће у значајнијим догађајима, које наводимо 
испод.  
 

- EFE - European Foundation for Education e.V. – презентација рада Агенције и 
успостављање партнерства 

- Учешће на семинару PRO YOUTH Stuttgart 
- Тренинг одржива мобилност – ЛИР 
- Обука за особље HUb-а, у оквиру пројекта „Развој кроз дигиталне иноватине hub-

ove у Градишци, Дарувару, Липику и Котору“ 
- Инструменти за идентификацију и припрему развојних пројеката, обука 

организована од стране Развојне агенције Републике Српске.  
 
3.4. Активности везане за функционисање Развојне агенције Градишка 
 
Активности везане за функционисање Агенције обухватају: 
1. Управа је одржала 4 сједнице 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. Промоција Развојне агенције на интернет страници и посредством друштвених мрежа.  
7. Учешће Агенције на годишњем састанку свих развојних агенција Републике Српске. 
 
 
3.5. Информисање 
 
У извјештајном периоду редовнo су вршене активности информисања. Развојна агенција 
је редовно посредством интернет странице, те друштвених мрежа (Facebook i Instagram 
profili) информисала правна и физичка лица о доступним јавним позивима. Такође једном 
седмично је на адресе преко 50 правних и физичких лица достављана листа са тренутно 
отвореним јавним позивима и догађајима. У току 2020. године, одрађена су и три 
гостовања на Радио Градишци, а грађани су информисани о:  

- Одобреним пројекти Развојне агенције Градишка од оснивања па до данас, и 
- Најава Инфо дана посвећеног Јавном позиву у оквиру Challenge to Change фонда 

Развојна агенција ће и у наредном периоду наставити информисати грађане посредством 
властитих канала комуникације о свим актуелностима везаним за домаће, међународне и 
ЕУ фондове, као и о приликама за аплицирање за средства неких од поментих фондова.  
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4. ЗАКЉУЧАК 
 
План и програм рада у току 2020. године се реализовао планираном динамиком, и поред 
тога што је у марту и априлу мјесецу рад био отежан због ситуације изазване Вирусом 
Корона. Развојна агенција је и у току 2020. године наставила пружати свим 
заинтересованим пословним и привредним субјектима, удружењима, јавним 
институцијама и социјално угроженим категоријама становништива подршку у развијању, 
дефинисању и писању пројектних приједлога који су затим кандидовани на јавне позиве 
донатора. С тим вези успјех у пословању агенције се мора посматрати кроз континуирани 
рад, те ефекте посматарати на вишегодишњем нивоу, с обзиром на то да врло често 
период припреме, па онда и саме имплементације пројекта траје и преко 24 мјесеца.  У 
прилог томе, те оправданости уложених средстава у рад Агенције иде и износ до сада 
повучених средстава од стране донатора у току цијеле 2020. године у износу од 
1.111.836,00 КМ. Посматрајући средства које је Агенција обезбиједила за Град и остале 
правне субјекте са подручја града Градишке од стране донатора је у току 2020. године, 
доћићемо до податка да је обезбијеђено готово 4 пута више средстава од износа који је 
утрошен за функцонисање Развојне агенције. Ако узмемо у обзир износ повучених 
средстава закључно са 31. децембром 2019. године и износом у току цијеле 2020. године, 
Агенција је за пројекте Градске управе, удружења грађана, те привредне субјекте 
обезбиједила укупно 5.763.130,00 КМ. 
 
Током пословања у току 2020. године Развојна агенције Градишка је наставила да буде 
значајан фактор у припреми приједлога пројеката и као таква предстваља сервис који ће у 
наредном периоду радити на припреми пројектних приједлога за сва заинтересована 
правна и физичка лица са подручја града Градишка. 
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5. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН – НАРАТИВНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Ред. 
Бр. 

Конто Опис План 
2020. 

Извршење 
01.01-31.12. 

XXII   Назив и број организационе 
јединице: РАЗВОЈНА  АГЕНЦИЈА 
ГРАДИШКА  910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

255.200,00 260.550,84 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 253.400,00 259.334,84 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 174.300,00 179.874,32 
 411100 Расходи за бруто плате 151.600,00 150.290,20 

 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 

¸22.700,00 26.753,79 

 411300 Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања 

0,00 0,00 

 411400 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи 

0,00 887,00 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

79.100,00 79.460,52 

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

2.500,00 2.509,84 

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

1.300,00 2.334,11 

 412500 Расходи за текуће одржавање 300,00 391,58 

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

6.000,00 2.665,10 

 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)  

5.000,00 6.807,81 

 412900 Остали непоменути расходи  64.000,00 64.752,08 
2. 418400 Расходи из транс.размјене унутар 

исте јединице власти 
300,00 100,00 

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

1.500,00 1.116,00 

 511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме 

1000,00 999,00 

 516100 Издаци залихе мат.,робе и ситног 
инвентара, амбалаже и др. 

500,00 117,00 

4. 581200 Издаци за нефинансијску имовину 0,00 0,00 

 

 

Из табеле се види да укупни расходи у току 2020. године износе 260.550,84 КМ. Расходи 
за лична примања износе 179.884,32 КМ у чему су садржани расходи за бруто плате за 
шест запослених са ВСС и два приправника са ВСС и трошкови осталих личних примања 
запослених (топли оброк и накнаде за превоз запослених).  
 
Послије ове ставке највећи расходи су у ставци Остали непоменути расходи који износе 
64.752,08 КМ. Трошкови у оквиру ове ставке представљају накнаде за чланове управног 
одбора, те накнаде за два спољна сарадника.  
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Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга  
износe од 2.509,84 КМ 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. 
 
Расходи за стручне услуге износе 6.807,81 КМ, а ту су трошкови промоције Развојне 
агенције, израда промотивног материјала, те трошкови учешће Развојне агенције у МЕГ 
пројекту.  
 
Будићи да је Развојна агенција Градишка основана са циљем припреме пројеката према 
различитим методологијама донатора, очекивати је да ће резултати рада Агенције 
допринијети обезбјеђењу додатних екстрених/пројектинх извора финансирања, што ће у 
значајној мјери омогућити лакше функционисање и одрживост Градске управе, као и 
осталих апликаната са подручја града Градишка, али Развојне агенције Градишка.    
 
 
 
 
 
 
                          В.Д. ДИРЕКТОРА 
 
                                                                                                               Богдан Вицановић
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7. ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА У 2020. ГОДИНИ 
 

Ред. број 
Назив 

правног/физичког 
лица 

Назив 
пројекта/Бизнис 

плана 
Донатор 

Грант 
средства 

КМ 

1. Град Градишка 

Интегрисана 
водоводна 

инфраструктура- 
Градишка исток 

Инвестиционо-
развојна банка РС 99.782,24 

2. Тикт Мануфактура 
Д.о.о. 

Флексибилна 
аутоматизација 

кроз роботизацију 
производних 

процеса и 
припрему за 

пласман робота на 
тржиште 

 

ЕУ4Бизнис -  
унапређење 
капацитета 

иновативних МСП-a у 
извозно 

орјентисаним 
секторима 

 

195.000,00 

3. Град Градишка Градишка – Град 
дрвета 

ЕУ4бизнис – Јавни 
позив за партнерства 

у извозно 
орјентисаним 

секторима 

557.312,00 

4. Удружење „Мост“ 

Јачање 
неформалног 

образовања за 
младе у Локалној 

заједници 

Конкурс за избор 
најповољињих 

пројеката 
невладихин 

организација који 
учествују у развоју 
локалне заједнице 

5.090,00 

5. 

Удружење 
„Одржив 
повратак“ 
Градишка 

Културно- 
умјетничким 

дјеловањем до 
боље социјалне 

повезаности 

Конкурс за избор 
најповољињих 

пројеката 
невладихин 

организација који 
учествују у развоју 
локалне заједнице 

4.312,00 

6. 
Удружење 

грађана „Наша 
Јабланица“ 

Околина блиста-
Чиста 

Конкурс за избор 
најповољињих 

пројеката 
невладихин 

организација који 
учествују у развоју 
локалне заједнице 

5.967,00 

7. Удружење Рурални активизам Конкурс за избор 5.000,00 
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грађана 
"Градишка 

иницијатива -
ГРИН" 

најповољињих 
пројеката 

невладихин 
организација који 
учествују у развоју 
локалне заједнице 

8. Кафе бар 
„Куглана“ 

Опремање кафе 
бара „Куглана“ Микро значи више 2.000,00 

9. Ресторан „Carpe 
diem“ 

Дигитализација 
пословања Микро значи више 3.000,00 

10. 
Језеро с.п. 

Александар 
Гвозден, Ламинци 

Унапријеђење 
пословања Микро значи више 2.000,00 

11. 
Кафе 

посластичарница 
Инсомниа 

Набавка опреме  Микро значи више 3.000,00 

12. ЈУ „Техничка 
школа“ Градишка 

Стручно 
оспособљавање и 
специјализација 
младих за ЦНЦ 

обраду метала и 
дрвета 

 

Јавни позив у оквиру 
USAIDовог пројекта 
Радна снага и бољи 

приступ тржишту 
рада (WHAM) 

32.206,00 

13. Удружење „Мост“ Искористи прилике 
Министарство 

породице, омладине 
и спорта РС 

3,000.00 

14. Удружење „Дуга“ Све дугине боје 
Министарство 

породице, омладине 
и спорта РС 

3.000,00 

15. ФК „Козара“ 
Турјак 

Побољшање 
услова за 

афирмацију и 
развој фудбала на 
подручју МЗ Турјак 

Министарство 
породице, омладине 

и спорта РС 
1.000,00 

16. ОШ „Васа 
Чубриловић“ 

Санација терена за 
одбојку и кошарку 

у ОШ „Васа 
Чубриловић“ 

Министарство 
породице, омладине 

и спорта РС 
5.000,00 

17. 
Куглашки клуб 
„Лијевче“ Нова 

Топола 
Заиграј до побједе 

Министарство 
породице, омладине 

и спорта РС 
1.500,00 

18. 

Удружење 
Украјинаца 

општине 
Градишка 

Украјинска 
народна пјесма као 

нематеријална 
културна баштина 

Министарство за 
људска права и 
избјеглице БиХ 

5.000,00 
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"Верховена" 
Градишка 

БиХ 

19. 

Друштво за спорт 
и рекреацију 

слијепих и 
слабовидих 
"СВЈЕТЛОСТ" 

Градишка 

Организација 
међународног 

турнира за слијепе 
и слабовиде особе 

Министарство 
породице, омладине 

и спорта РС 
2.000,00 

20. 

Друштво за спорт 
и рекреацију 

слијепих и 
слабовидих 
"СВЈЕТЛОСТ" 

Градишка 

Шаховска 
едукација за 

слијепе и 
слабовиде 

Министарство 
цивилних послова 

БиХ 
6.600,00 

21. КУД Коловит 
Градишка 

Поставка 
кореографије 
"Семберске 

шушње" 

Министарство 
просвјете и културе 

РС 
1.550,00 

22. Гончин д.о.о 
Градишка 

Креирање првог 
етичког БХ модног 

бренда 

Пројекат 
Challenge to change  58.517,54 

23. Град Градишка 
Асфалтирање пута 

у повратничком 
насељу Ровине 

Федерално 
министарство 

расељених особа и 
избјеглица 

60.000,00 

24. Град Градишка 

Обнова путне 
инфраструктуре у 
улици „Богдана 
Глигића, крак 4“ 

Министарство за 
људска права и 
избјеглице БиХ 

45.000,00 

25. 

Крчма код 
Лукића, с.п. Горан 

Лукић Доњи 
Подградци 

Унапређење 
постојећих 

туристичких 
капацитета крчме 

код Лукића 

Министарство 
трговине и туризма 

РС 
5.000,00 

 Укупно: 1.111.836,78 
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