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Увод
Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. године која је
усвојена крајем 2018. године представља кључни стратешко-плански документ
чији је циљ да подстиче развојне процесе и обезбиједи максималну
ангажованост локалних снага на плану укупног друштвено-економског развоја,
те унапређења заштите животне средине на подручју града Градишка.
Стратегија узима у обзир свеукупан развој у три дефинисана сектора:
економски, друштвени и заштита животне средине. Стратегија је главни
системски документ локалне заједнице за управљање локалним развојем и
представља обједињени коначни резултат у свим његовим фазама - од
планирања до имплементације. Стратегијом се дефинишу стратешки циљеви,
планирају пројекти и утврђују мјере за њихово остваривање. Сви пројекти
садрже носиоце активности као и јасно дефинисану финансијску динамику, и
то рашчлањену на средства која су предвиђена из буџета Града и вањских
извора финансирања. Овај документ, са утврђеним правцима развоја, треба
бити основа за приступ средствима Европске уније и другим међународним и
домаћим развојним фондовима.
Реализација и праћење Стратегије развоја у основи обавља се путем
годишњих планова имплементације и извјештаја о њиховој реализацији.
Процес извјештавања о реализованим програмима, пројектима и мјерама који
су дефинисани годишњим плановима обавља се на полугодишњем и на
годишњем нивоу.
За праћење реализације Стратегије развоја образован је Градски развојни тим
(ГРТ). Основни задатак Градског развојног тима је да дјелује као оперативно и
координационо тијело задужено за управљање процесом имплементације
Стратегије развоја града Градишка, засноване на принципима одрживог
развоја и социјалне укључености у складу са стандардизованом методологијом
за планирање локалног развоја у БиХ.
Израда годишњег плана и извјештаја о реализацији Стратегије одвија се у
Одјељењу за развој и међународне пројекте, уз комуникацију и координацију
са свим одјељењима и одсјецима Градске управе града Градишка.
Појава пандемије изазване вирусом корона утицала је на све сфере живота, те
тако и на динамику реализације пројеката из Годишњег плана имплементације
стратегије развоја града Градишка 2019-2027. године, за 2020. годину. Због
новонастале ситуације, а сагледавајући могуће услове за реализацију
одређених пројеката дефинисаних напријед наведеним Планом, извршена је
корекција истог на Скупштини града Градишка у октобру 2020. године кад је
усвојен ребаланс буџета Града.
Овај годишњи извјештај о реализацији Стратегије даје слику о стварној
реализацији пројеката и програма који су имплементирани током 2020. године.
У Извјештају о реализацији пројеката из Стратегије развоја града Градишка
2019-2027. године, за 2020. годину према секторима (економски, друштвени и
заштита животне средине), од укупно планираних средстава за 2020. годину
која износе 32.978.300 КМ, у 2020. години реализовано је 25.730.765 КМ, што
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процентуално износи 78,03%
У сектору економског развоја реализовани су пројекти у укупном износу од
3.433.394 КМ, што представља 86,68% остварења у односу на планирана
средства за цјелокупну 2020. годину. У сектору друштвеног развоја пројекти су
реализовани у укупном износу од 21.487.370 КМ, што представља 74,57%
остварења у односу на планирана средства за цјелокупну 2020. годину. У
сектору заштите животне средине пројекти су реализовани у укупном износу
од 810.001 КМ. У наведеном износу су саржани и издаци по пројектима који су
планирани за 2019. годину, а реализовани су у 2020. години.
Презентовани подаци доказују да Стратегија развоја града Градишка за период
2019-2027. године представља документ реалних могућности, којим су
обухваћени најзначајнији програми, пројекти и мјере за експанзиван
друштвеноекономски развој града, и којим су узете у обзир све најзначајније
потребе становништва и привреде.
У наставку слиједи преглед реализације програма, пројеката и мјера за 2020.
годину.
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ЕКОНОМСКИ СЕКТОР

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Укупни исходи

Завршетак
инфраструктурнoг
опремања
Агроиндустријске зоне
Нова Топола

Изградња инфраструктуре на 144 ha саобраћајнице 5.845 m, канализација
(фекална и оборинска) 4.700 m,
водоводна мрежа 2.615 m, чиме се
обезбјеђује комплетно уређење
грађевинског земљишта за инвеститоре

3.000.000

0

3.000.000

2.877.243

0

2.877.243

Уређење 200 ha простора, што укључује
изградњу саобраћајница, водоводне
мреже, електро мреже, одводње
отпадних вода са пречистачем, што ће
обезбиједити 160 ha нето површине
уређеног грађевинског земљишта за
потенцијалне инвеститоре

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Израда програма и спровођење
промоције заједно са Владом Републике
Српске, обзиром да ће Зона бити од
републичког значаја

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Израђена студија у складу са
дугорочним потребама ширег
привредног подручја уз ријеку Саву и
саобраћајне повезаности

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Доношење, спровођење и праћење
годишњих програма подршке

200.000

0

200.000

0

0

0

Служба
градоначелника
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СЦ 1, Сец. 1.1. и
1.2.

Формирање и
инфраструктурно
опремање Пословне
зоне Лиман,
укључујући израду
проведбене
просторно-планске
документације
просторног уређења
Промовисање
потенцијалних
могућности изградње
складишнологистичких
капацитета у
Пословној зони Лиман
као основе за пласман
роба у ЕУ
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СЦ 1, Сец. 1.1., 1.2.

1

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације
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СЦ 1, 2 и 3, Сец. 1.1
. и 1.2., 2.3. и 3.2.

Веза са
стратешким
циљевима

Израда студије
изводљивости
изградње предвиђене
луке у Градишци
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СЦ 1, Сец.
1.1., 1.2.
и 1.3.

Бр.

СЦ 1, Сец. 1.1. и 1.2.

Планирано у 2020. години

Подршка иновацијама
код постојећих
пословних субјеката

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Настављенa је изградњa
саобраћајница на нивоу
насипа у дужини од
2.760 m. Асфалтирано је
1.350 m и урађена је
оборинска и фекална
канализација, као и
водовод у укупној
дужини од 650 m.

Служба
градоначелника

3

Планирано у 2020. години
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7

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Субвенционисање
новоформираних
пословних субјеката

Доношење, спровођење и праћење
годишњих програма подршке

35.000

0

35.000

0

0

0

Служба
градоначелника

Подршка оснивању и
раду кластера и
задруга

Доношење, спровођење и праћење
годишњих програма подршке

3.000

0

3.000

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 1, Сец. 1.1., 1.2.
и 1.3.

9

Укупни исходи

Успостављање
јединице за подршку
предузетништву у
оквиру Развојне
агенције Градишка

Успостављена и стављена у функцију
јединица за подршку предузетништву у
оквиру
Развојне агенције Градишка

СЦ 1, Сец. 1.1., 1.2
. и 1.3.
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Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

СЦ 1, Сец. 1.1., 1.2.
и 1.3.

Веза са
стратешким
циљевима

СЦ 1, Сец.
1.1.,
1.2. и 1.3.

Бр.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

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

Утврђивање мјера које је потребно
предузети за обезбјеђење услова
инвестирања (изградња приступних
саобраћајница и остале
инфраструктуре)

22.000

3.000

25.000

10.980

2.400

13.380

0

0

0

0

0

0

У саставу Развојне
агенције Градишка
формиран је Економски
сектор чија је улога
подршка привреди и
предузетништву у
процесу аплицирања за
средства домаћих,
међународних и EU
донатора, помоћ у
припреми бизнис
планова, као и
унапређење постојећег
пословања. Трошкови
овог сектора су бруто
плата једног запосленог,
те средства MEG
пројекта која су уложена
у обуку запосленика за
израду бизнис планова
по EU стандардима.

Служба
градоначелника

Служба
градоначелника

4

Успостављена функционална сарадња
са општинама из окружења и провођење
кампање

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 1, и 3, Сец.
1.1., 1.2.,
1.3. и 3.2.

Подршка интегралној
и органској
пољопривредној
производњи

Доношење, спровођење и праћење
годишњих програма подршке

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 1, Сец.
1.1 и 1.2.

Организовање сајма
пољопривреде и
предузеништва

Обезбјеђење услова и организација
активности за одржавање сајма

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Изградња система
наводњавања

Пројектовање и изградња примарних
водова до пољопривредних парцела и
развој секундарне мреже

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Санација каналске
мреже на подручју
града Градишка

Континуирано измуљивање канала,
скидање растиња и одржавање
пропуста

350.000

0

350.000

336.391

0

336.391

Реализација пројекта
ЛАГ Савус

Финансијска подршка носиоцу пројекта

0

0

0

0

0

0

Веза са
стратешким
циљевима

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Укупни исходи
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СЦ 1, Сец. 1.1., 1.2.
и 1.3.

Финансирање
из осталих
извора

Бр.

Организација
промотивне кампање
за привлачење
инвестиција у сарадњи
са општинама из
окружења
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12

13

14

15

СЦ 1,
Сец. 1.1., 1.2.

Финансирање
из градског
буџета

СЦ 1, 2 и 3,
Сец. 1.1., 1.2.,
2.3., 3.1. и 3.2.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

СЦ 1, 2 и 3, Сец.
1.1., 1.2.,
2.3., 3.1. и 3.2.

Планирано у 2020. години

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

По програму одржавања
хидромелиорационог
система.

Градска служба
одговорна за
праћење

Служба
градоначелника

Служба
градоначелника

5

Планирано у 2020. години

17

18

19

20

21

СЦ 1, Сец. 1.1., 1.2.

16

Веза са
стратешким
циљевима

СЦ 1, 2 и 3, СЦ 1, 2 и 3, СЦ 1, 2 и 3, СЦ 1, 2 и 3, СЦ 1, 2 и 3,
Сец. 1.2.. Сец. 1.2.. Сец. 1.2.. Сец. 1.2.. 2.3. Сец. 1.2..
2.3. и 3.2. 2.3. и 3.2. 2.3. и 3.2.
и 3.2.
2.3. и 3.2.

Бр.

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Укупни исходи

Подршка развоју
пољопривреде

Доношење, спровођење и праћење
годишњих програма подршке

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

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Реализација Програма
подршке развоју
пољопривреде кроз
подршку за:
1. пољопривредне
манифестације - 1.500
КМ,
2. едукације, стручне
екскурзије, сајмове и др.
- 4.875 КМ и
3. остали видови
подршке (учешће у
Пројекту развоја
конкурентности у
руралним подручјима,
финансираног из
кредита Међународног
фонда за
пољопривредни
развој,кога спроводи
Министарство
ољопривреде,
шумарства и
водопривреде и помоћи
у случајевима насталих
штета - пожари, поплаве
и сл.) - 16.821 КМ

Служба
градоначелника

220.000

0

220.000

189.700

0

189.700

Повећање броја туриста и индиректних
економских ефеката (прехрамбених
производа, услуга и сл.)

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Уређење прилаза
археолошком
налазишту Доња
Долина са
обиљежавањем

Уређен прилаз ради омогућавања
посјета туриста

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Уређење археолошког
налазишта
Манастириште у
Горњим Кијевцима

Уређен простор око локације
Манастиришта у Горњим Кијевцима

5.000

0

5.000

0

0

0

Служба
градоначелника

Уређење прилаза
археолошком
налазишту Врбашки
град (град Марије
Терезије)

Уређен прилаз ради омогућивања
посјета туриста

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Ревитализација старе
тврђаве Врбашки град
(град Марије Терезије
и цркве)

Повећање туристичких потенцијала и
повећан број туриста

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

6

Планирано у 2020. години

24

25

СЦ 1, Сец. 1.1
. и 1.2.

28

29

СЦ 1, Сец.
1.1.

27

СЦ 1, Сец. 1.1.

26

СЦ 1, 2 и 3, СЦ 1, 2 и 3,
Сец. 1.2.. Сец. 1.2..
2.3. и 3.2. 2.3. и 3.2.

23

СЦ 1, Сец. 1.1.

22

Веза са
стратешким
циљевима

СЦ 1, 2 и 3, Сец.
СЦ 1 и 2, Сец. 1.1.
1.1.,
и 2.3.
2.3. и 3.2.

Бр.

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Укупни исходи

Реализовано у 2020. години

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

5.000

0

5.000

0

0

0

Служба
градоначелника

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Уређење
спелеолошког објекта
Пећина у Трновцу

Кориштење спелеолошког објекта као
туристичког мјеста

Изградња воденица на
ријеци Сави у јавноприватном
партнерству

Повећање туристичког потенцијала
града и повећање броја посјетилаца

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Израда чамца –
сувенира од храста
Абоноса

Представљање Градишке кроз историју

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Пројект обнове
планинарских и
бициклистичких стаза
и излетишта у
подручју Суботића

Повећање туристичког потенцијала и
броја посјета

5.000

8.000

13.000

0

0

0

Служба
градоначелника

Санација мајдана на
подручју града
Градишка и уређења у
излетишта или етно
села у јавноприватном
партнерству

Заштита природе и повећање ефеката у
туризму и пољопривреди

5.000

0

5.000

0

0

0

Служба
градоначелника

Подршка развоју
сеоског туризма у
јавно-приватном
партнерству

Представљање туристичких потенцијала
Градишке и повећање броја туриста

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Успостављање инфоцентра за туристичке
дестинације у
Републици Српској

Пружање информација туристима за
цијело подручје Републике Српске

35.000

20.000

55.000

0

0

0

Служба
градоначелника

Постављање
туристичке
сигнализације на
подручју града
Градишка

Ефикасно представљање и упућивање
на туристичке потенцијале града

20.000

25.000

45.000

10.680

6.000

16.680

6.000 КМ је
обезбиједило
Министарство трговине
и туризма, а остатак из
Буџета града Градишка

Служба
градоначелника

7

Планирано у 2020. години

31

32

33

34

СЦ 1 и 3, Сец. 1.1., СЦ 1, Сец. 1.1. СЦ 1, Сец. 1.1., 1.2.
1.2., 3.2.
и 1.2.
и 1.3.

30

Веза са
стратешким
циљевима

СЦ 1, Сец. СЦ 1, Сец.
1.2. и 1.3.
1.1., 1.3.

Бр.

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Укупни исходи

Реализовано у 2020. години

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

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

Информисање о законским,
институционалним и тржишним
условима за развој капацитета

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Промовисање
могућности
инвестирања у домену
здравственог туризма
(стоматолошке и друге
здравствене услуге)

Информисање о реалним могућностима
и условима
пружања услуга у овој области

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

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

Одређивање локација, изградња
прилаза и друге инфрастуктуре

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Обука у области ИТ за
кориштење напредних
технологија у циљу
јачања конкурентности
локалне привреде

Организација обуке и сталног
усавршавања заинтересованих
корисника

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Стимулисање новог
запошљавања

Изналажење могућности за ефикасније
запошљавање по усвојеним програмима

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

3.905.000

56.000

3.961.000

3.424.994

8.400

3.433.394

1) ЕКОНОМСКИ СЕКТОР - УКУПНО

8

ДРУШТВЕНИ СЕКТОР

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

СЦ 2, Сец. 2.1.

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

30.000

0

30.000

29.937

0

29.937

СЦ 2, Сец. 2.1.

Изградња вртића на
подручју мјесне
заједнице
Брестовчина

Повећан обухват дјеце предшколског
узраста предшколским васпитањем и
образовањем на подручју града

1.180.000

620.000

1.800.000

783.271

735.685

1.518.956

СЦ 2, Сец. 2.1.

Реконструкција вртића
„Пчелице"

Побољшање услова за рад са дјецом
предшколског узраста

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2, Сец. 2.1.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Унапређење
васпитно-образовне
инфраструктуре у JПУ
„Лепа Радић"

Побољшање услова за рад са дјецом
предшколског узраста

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1., 1.3., 2.1. и 2.3.

Планирано у 2020. години

Обнављање
ресторана Средње
стручне и техничке
школе за потребе
извођења практичне
наставе

Обезбјеђење услова за извођење
практичне наставе и самофинансирања
кроз пружање угоститељских услуга

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Бр.

Веза са
стратешким
циљевима

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

1

Побољшање укупних услова за
сигурност ученика и квалитетније
спровођење наставе

2

3

4

5

Укупани исходи

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Асфалтиран плато у
кругу школског дворишта

Служба
градоначелника

Завршени грађевински
радови

Служба
градоначелника

9

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Укупани исходи

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

СЦ 2 и 3, Сец. 2.1. и 3.3.

Побољшање
енергетске
ефикасности објекта
ОШ „Вук Стефановић
Караџић“

Смањење трошкова гријања

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2 и 3, Сец. 2.1. и 3.3.

Побољшање
енергетске
ефикасности и
санација нус
просторија објекта
ОШ „Петар Кочић“
Нова Топола

Смањење трошкова гријања и
побољшање санитарних услова

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2 и 3, Сец. 2.1. и 3.3.

Побољшање
енергетске
ефикасности објекта
Гимназије

Смањење трошкова гријања и
побољшање укупних услова за
сигурност ученика и квалитетније
спровођење наставе

0

200.000

200.000

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2, Сец. 2.1. и 2.2.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

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

Омогућавање информисања глувих и
наглувих лица

2.500

0

2.500

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2 и 3, Сец. 2.3. и 3.3.

Планирано у 2020. години

Санација и адаптација
зграде Градске
вијећнице

Обезбјеђење услова за смјештај јавних
установа „Завичајни музеј Градишка" и
„Народна библиотека Градишка"

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Бр.

Веза са
стратешким
циљевима

6

7

8

9

10

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

10

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

СЦ 2, Сец. 2.3.

Изградња амфитеатра
на отвореном
простору у центру
града

Обезбјеђење инфаструктурних услова
за креативно и умјетничко испољавање
дјеце и омладине

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2, Сец. 2.3.

Дигитализација
Културног центра
Градишка

Повећање квалитета и обима културног
садржаја и доступност нових пројекција
– филмских и аудиовизуелних садржаја

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2 и 3, Сец. 2.1. и 3.3.

Побољшање
енергетске
ефикасности у
енергетском систему
Културног центра

Смањење трошкова електричне
енергије и побољшање квалитета
услуга

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2 и 3, Сец. 2.1. и 3.3.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Санација Соколског
дома у сврху
формирања
мултуфункционалног
дома омладине

Повећање садржаја за задовољење
креативних, културних и забавноспортских потреба омладине

30.000

0

30.000

7.018

0

7.018

СЦ 2, Сец. 2.1. и 2.3.

Планирано у 2020. години

Модернизација
спортских терена и
проширење
мултифункционалних
садржаја у оквиру
градског стадиона

Стварање услова за редовно и
несметано бављење спортским
активностима у свим климатским
условима

250.000

260.000

510.000

64.177

0

64.177

Бр.

Веза са
стратешким
циљевима

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Укупани исходи

11

12

13

14

15

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Израђен идејни пројекат

Служба
градоначелника

Ограда око терена са
вјештачком травом

Служба
градоначелника

11

17

18

19

20

Обезбјеђење услова за рекреативне и
спортске потребе грађана различите
доби

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

0

0

0

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

0

0

0

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Служба
градоначелника

Завршетак
вишенамјенске спортске
дворане са извођењем
занатско-грађевинских
радова, уградњом
електро и машинске
инсталације и спортске
опреме

СЦ 2, Сец. 2.1. и
2.3.

16

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

Укупани исходи

Завршетак спортске
дворане

3.550.000

620.000

4.170.000

2.750.000

1.525.950

4.275.950

СЦ 2, Сец. 2.1. и 2.3.

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Изградња атлетске
стазе у Лужанима

Омогућавање услова за бављење
атлетиком

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2, Сец. 2.1. и 2.3.

Веза са
стратешким
циљевима

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Опремање Дјечијег
парка

Стављање парка у функцију забаве и
рекреације дјеце

0

50.000

50.000

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Бр.

СЦ 2, Сец. 2.1. и 2.3.

Планирано у 2020. години

Набавка и
инсталирање опреме
Зимског града

Обезбјеђење услова за манифестације
на годишњем нивоу

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Обезбјеђење услова за такмичење у
свим дворанским спортовима,
организацију забавних програма и
промотивних скупова

Служба
градоначелника

12

Планирано у 2020. години

24

25

Финансирање
из осталих
извора

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

8.000

31.000

39.000

0

0

0

Служба
градоначелника

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

23

Финансирање
из градског
буџета

Изградња
планинарског дома у
етно селу Суботићи

Обезбјеђење услова за рекреацију и
рад љубитеља планинарства

СЦ 2 и 3, Сец. 2.2. и 3.3.

22

Укупани исходи

Адаптација и
припремање
просторија за Центар
за социјални рад

Створени услови за квалитетан рад и
функционисање Центра за социјални
рад

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 1 и 2, Сец. 1.3. и 2.2.

21

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Дајте нам шансу
(запошљавање лица
са инвалидитетом)

Отварање могућности запошљавања
лица са инвалидитетом

2.000

0

2.000

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2 и 3, Сец. 2.2. и 3.3.

Веза са
стратешким
циљевима

Оснивање и
опремање просторија
дома за лица са
инвалидитетом

Обезбјеђење и опремање простора за
социјализацију лица са инвалидитетом

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2, Сец. 2.2.

Бр.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Набавка ортопедских
помагала за лица са
инвалидитетом

Подршка и помоћ лицима са
инвалидитетом у циљу побољшања
услова живота

5.000

0

5.000

0

0

0

Служба
градоначелника

13

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

СЦ 2, Сец. 2.2.

Рјешавање стамбеног
питања социјално
угрожених лица са
тежим инвалидитетом

Стављање на располагање стамбеног
простора са партиципацијом трошкова
становања

5.000

0

5.000

0

0

0

СЦ 2 и 3, Сец. 2.2 и 3.3..

Реконструкција зграде
Црвеног крста

Санација зграде и стварање услова за
рад

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2 и 3, Сец. 2.2 и 3.3..

Изградња и опремање
нове амбуланте
породичне медицине
у Доњој Јурковици

Пружање квалитетних услуга примарне
здравствене заштите

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2 и 3, Сец. 2.2 и 3.3..

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Изградња и опремање
нове амбуланте
породичне медицине
у Орахови

Пружање квалитетних услуга примарне
здравствене заштите

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 2, Сец. 2.3.

Планирано у 2020. години

Проширење
здравствених
капацитета у оквиру
ЈЗУ „Дом здравља
Градишка"

Побољшање услова за пружање
квалитетнијих услуга пацијентима

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Бр.

Веза са
стратешким
циљевима

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

26

27

28

29

30

Укупани исходи

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Приступило се
идентификацији потреба
и постепеном рјешавању
приоритетних случајева.

Служба
градоначелника

14

Планирано у 2020. години

33

34

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.2.

32

Укупани исходи

Проширење
складишних
капацитета ЈЗУ
„Апотека Градишка"

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.2.

31

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Набавка опреме за
Галенфарм д.о.о.

СЦ 2 и 3, Сец. 2.3. и 3.3.

Веза са
стратешким
циљевима

Реновирање и
изградња друштвених
просторија у мјесним
заједницама

Побољшање услова рада органа
мјесних заједница

1.250.000

0

1.250.000

1.132.271

0

1.132.271

СЦ 2 и 3, Сец. 2.3. и 3.3.

Бр.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Изградња друштвених
просторија у
Брестовчини - Сточна
пијаца

Обезбјеђење услова за рад и
социјализацију мјесне заједнице

300.000

116.000

416.000

0

0

0

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Побољшање сигурности снадбијевања
лијековима

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Повећање производних капацитета
производње лијекова

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Завршени радови на
Дому културе у Новој
Тополи , Друштвеном
дому у Врбашкој и
Друштвеном дому у
Крушкику.

Служба
градоначелника

У току извођење радова у
склопу изградње дјечијег
вртића у Брестовчини

Служба
градоначелника

15

СЦ 2 и 3, Сец. 2.3. и 3.3.

Изградња друштвених
просторија у
Обрадовцу - Липовача

0

0

0

0

0

0

Изградња водоводне
мреже (Гашница и
Орахова)

Обезбјеђење питке воде за 2.500
становника, могућност развоја
привредних субјеката (повећање за 15)
те додатно запошљавање 300 људи

5.000

360.000

365.000

30.602

1.081.434

1.112.036

Изградња водоводне
мреже у мјесним
заједницама Лијевчa
пољa

Обезбјеђење питке воде на преостали
дио града, повећање броја потрошача
за око 8.000, могућност развоја
привредних грана (занатство,
пољопривреда), те развој газдинстава повећање броја субјеката за 120,
повећање броја запослених за 1.000

0

99.800

99.800

0

0

Модернизација
локалних и
некатегорисаних
путева

Пресвлачење асфалтом локалних
путева у дужини од 25 km, асфалтирање
некатегорисаних путева у дужини од 74
km и реконстукција асфалитараних
некатегорисаних путева у дужини од 10
km

Довршетак
реконструкцијe
водоторња са
повећањем
капацитета изворишта
и аутоматизацијом
водоводног система

Стабилно водоснабдијевање за 47.000
становника, повећање капацитета
изворишта за 25% те могућност
проширења конзумента на 56.000

Веза са
стратешким
циљевима

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

35

Обезбјеђење услова за рад и
социјализацију мјесне заједнице

36

37

38

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Финансирање
из осталих
извора

Бр.

39

СЦ 1, 2 и 3, Сец. 1.1., 2.3. и
3.2.

Финансирање
из градског
буџета

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и
2.3.

Планирано у 2020. години
Укупани исходи

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Служба
градоначелника

Изабран
је
извођач
радова и започети су
радови у другој половини
године, изградња је у току

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

0

Израђена студија
изводљивости, започето
са израдом главног
пројекта

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Асфалитирање путева у
мјесеним заједницама
Драгељи, Горњи
Подградци, Лужани и
Јабланица у дужини од
2,2 kм и израда
пројектно-техничке
документације за пут у
Ровинама (6.000 КМ)

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Пројекат завршен у
потпуности у 2019.
години.

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

1.300.000

0

1.300.000

1.766.687

100.670

1.867.357

0

0

0

0

0

0

16

Бр.

Веза са
стратешким
циљевима

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

40

Чишћење, поравнање и насипање
обале и уређење плаже и приступа
плажи

41

Изградња платоа градског трга и
прилагођавање и санација улица у
пјешачкој зони

42

43

44

СЦ 2, Сец. 2.3.

Планирано у 2020. години

0

0

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

0

0

0

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

0

Финансирање
из градског
буџета

Уређење обале ријеке
Саве са риболовном
стазом и плажом на
градском подручју

СЦ 2, Сец. 2.3.

Финансирање
из осталих
извора

Уређење пјешачке
зоне са градским
тргом

450.000

0

450.000

460.870

0

460.870

СЦ 2, Сец. 2.3.

Финансирање
из градског
буџета

Уређење раскрсница
и јавних површина са
постављањем
умјетничких или
историјских обиљежја

Модернизација раскрсница изградњом
кружних токова са обиљежавањем
умјетничким или историјским
обиљежјима

0

0

0

0

0

0

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Укупани исходи

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

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

Изграђена дионица пута у дужини од 7
km ради обезбјеђења безбједног и
ефикасног саобраћаја на ширем
градском подручју, укључујући и приступ
аутопуту и граничном прелазу

0

9.965.000

9.965.000

0

9.723.418

9.723.418

Реконструкција и
модернизација
градских улица и
паркинг простора

Асфалтирање улица у дужини 2,5 km,
пресвлачење асфалтираних улица у
дужини од 4 km и изградња новог
паркинг простора површине 6.000 m2
(500 мјеста)

1.000.000

1.000.000

2.000.000

728.143

0

728.143

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Служба
градоначелника

Изграђен трг у част
породице Чубриловић
(79.549,51 КМ) и израђен
пројекат реконструкције
градског трга (345.572
КМ)

Служба
градоначелника

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Служба
градоначелника

Наставак реконструкције
градских улица, Улица
Петра Пеције у дужини
од 160 m, са пјешачком и
бициклистичком стазом
од 186 m и изградња два
паркинг простора
(178.630.78КМ)

Служба
градоначелника

17

Планирано у 2020. години

48

49

Финансирање
из осталих
извора

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Служба
градоначелника

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

47

Финансирање
из градског
буџета

Продужетак
Видовданске улице
према западном
дијелу града

Рјешавање имовинских односа и
изградња продужетка улице у дужини од
500 m према западном дијелу града

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

46

Укупани исходи

Рјешавање улаза
(постојеће петље) у
Градишку из правца
Бањалуке

Рјешавање главног саобраћајног
чворишта на подручју града са
спуштањем саобраћајнице из правца
Бања Луке и изградњом кружне
раскрснице

20.000

1.000.000

1.020.000

0

0

0

СЦ 2 и 3, Сец. 2.3. и 3.3.

45

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Реконструкција јавне
расвјете и електро
мреже

Смањење потрошње електричне
енергије, побољшање испоруке и
система управљања расвјетом, те
смањење емисије CO2

70.000

4.400.000

4.470.000

30.192

0

30.192

Прикључци јавне
расвјете у Рогољима,
Ламинцима, Бок
Јанковцу, Самарџијама

Служба
градоначелника

СЦ 2, Сец. 2.3.

Веза са
стратешким
циљевима

Нова зграда Основног
суда у Градишци

Измјештање постојеће зграде због
побољшања рада Основног суда и
ослобађање постојеће локације за друге
намјене у складу са просторно-планском
документацијом

0

0

0

33.462

0

33.462

Израђена пројектнотехничка документација

Служба
градоначелника

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Бр.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Израда просторног
планa Града зa
период 2021-2041

Важећи рок постојећег плана истиче
2020. године па је потребно
обезбиједити доношење новог плана
као основе намјенског кориштења
простора града

Донешена одлука
Скупштине - у фази је
припрема пројектног
задатка за израду
предметног плана

Служба
градоначелника

0

0

0

0

0

0

18

Веза са
стратешким
циљевима

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

50

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1.
и 2.3.

Израда урбанистичког
плана (2021-2041)

Важећи рок постојећег плана истиче
2020. године па је потребно
обезбиједити доношење новог као
основе урбанистичког развоја градског
подручја

51

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и
2.3.

Проведбени
документи просторног
уређења

Измјене и допуне постојећих и
доношење нових локацијских планова у
складу са потребама уређења и
кориштења појединих простора,
уважавајући потребе становника и
привреде

52

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Електронска
писарница

Увођење система електронског
протоколисања цјелокупне улазноизлазне документације у локалној
управи

53

54

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Бр.

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Планирано у 2020. години

Дигитализација
архивске грађе

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

Укупани исходи

Скенирање и дигитализација
документарне грађе, настале у раду
органа управе ради њеног дуготрајног и
сигурног чувања

Замјена застарјеле постојеће
информатичке опреме ради повећања
квалитета, сигурности и ефикасности
рада

Финансирање
из градског
буџета

0

Финансирање
из осталих
извора

0

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

0

Финансирање
из градског
буџета

0

Финансирање
из осталих
извора

0

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

0

220.000

0

220.000

269.621

0

269.621

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

30.000

39.000

0

0

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Донешена одлука
Скупштине - у фази је
припрема пројектног
задатка за израду
предметног плана

Служба
градоначелника

Израда просторнопланске и пројектне
документације, стручних
мишљења и техничке
услуге

Служба
градоначелника

Одјељење за
општу управу

30.000

Припремa и ствaрање
услова за дигитализацију
архивске грађе кроз
активности сређивања
архивске грађе, израде
архивских књига у
физичком и
електронском облику и
одабир архивске грађе

Одјељење за
општу управу

39.000

Набавка програмабилних
switch-ева, који дијеле
интерну рачунарску
мрежу по мрежним
сегментима које
међусобно повезују, што
све као резултат даје
бржу и поузданију
интерну рачунарску
мрежу. У случају квара
неког од уређаја лако га
је замијенити јер је брзо
добављив. Набавка

Одјељење за
општу управу
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Планирано у 2020. години
Бр.

Веза са
стратешким
циљевима

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Укупани исходи

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Обезбјеђење увида о имовини по свим
областима, динамици прибављања
имовине и њеној функционалности и
стању

Увођење
електронских
грађевинских дозвола

Омогућавање електронског
протоколисања улазно- излазне
документације код издавања
грађевинских дозвола

55

56

57

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

Увођење система за
ефикасно управљање
имовином

СЦ 1 и 2, Сец. 1.1. и 2.3.

остале рачунарске
опреме.

Институционална
инфраструктура

Унапређење рада набавком
недостатних основних средстава

2) ДРУШТВЕНИ СЕКТОР - УКУПНО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

0

0

У току су
административне,
кадровске и техничке
припреме за реализацију
пројекта

Одјељење за
просторно
уређење и
грађење

Набавка канцеларијске и
техничке опреме лиценце (117.810 КМ)
Набавка медицинске
опреме - респиратор
(47.151 КМ)

Служба
градоначелника

110.000

280.000

390.000

117.810

47.151

164.961

9.812.500

19.001.800

28.814.300

8.273.062

13.214.308

21.487.370
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3

4

5

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

СЦ 3, Сец. 3.1.

2

Укупани исходи

Опремање ЈП
„Противградна
превентива РС"

Повећање ефикасности и
безбједности у раду система
противградне
заштите

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 3, Сец. 3.1.

1

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

Опремање Одсјека
за цивилну заштиту

Повећање ефикасности код свих
изазова система заштите и спасавања
људи и имовине

0

10.000

10.000

0

0

0

Служба
градоначелника

СЦ 3, Сец. 3.1.

Веза са
стратешким
циљевима

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Опремање
Професионалне
ватрогасне јединице
Градишка

Повећање ефикасности интервенција
на високим објектима у циљу
смањења броја страдалих лица и
материјалне штете

0

0

0

191.392

207.495

398.887

СЦ 1 и 3, Сец. 1.1., 3.1. и 3.2.

Бр.

СЦ 1, 2 и 3, Сец.
1.1., 2.3. и 3.2.

Планирано у 2020. години

Деминирање
подручја уз ријеку
Саву (насеља
Орубица, Бок
Јанковац и
Мачковац)

Унапређена сигурност људи од
минско-експлозивних средстава на
подручју Мачковца, Доње Долине и
Орубице

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Формирање
хидроакумулација у
поткозарском дијелу
града

Уравнотеженији водостаји и протицаји
и смањење плављења у долинама
водотока Лубина и Буковица

0

0

0

0

0

0

Служба
градоначелника

Возило, ватрогасне
униформе и помоћна
опрема за ПВЈ

Служба
градоначелника
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Планирано у 2020. години

6

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

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

190.000

190.000

Финансирање
из градског
буџета

208.088

Финансирање
из осталих
извора

182.114

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

390.202

Урађено снимање и
чишћење канализационе
мреже и израђена студија
изводљивости у току 2018.
и 2019. године.
Припремљен пројектни
задатак и тендерска
документација за избор
имплементацијског
консултанта и спроведен
поступак јавне набавке за
избор имплементацијског
консултанта.

Служба
градоначелника
и Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Пројекат завршен финансиран из средстава
Водовода Градишка (15.912
КМ) и Фонда за заштиту
животне средине и
енергетску ефикасност
Републике Српске (5.000
КМ)

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

0

15.912

5.000

20.912

Континуирано добијање поузданих
података о загађености површинских и
подземних вода на подручју града
Градишка

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Праћење плодности и степена
загађености земљишта на подручју
града Градишка

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Истраживање и
праћење популације
црне роде (Ciconia
nigra) и њена
заштита

Очување популације црних рода од
изумирања

0

0

0

0

0

0

ЈУ Туристичка
организација
града Градишка

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

Заштита наведеног подручја од
поплава површинских вода

0

0

0

0

0

0

СЦ 3, Сец. 3.2.

0

9

Формирање станица
за мониторинг
земљишта

СЦ 1, 2 и 3, Сец. 1.1.,
СЦ 3, Сец. 3.2.
2.3., 3.1. и 3.2.

0

Финансирање
из осталих
извора

0

Формирање станица
за мониторинг
површинских и
подземних вода

11

Обезбјеђена одводња отпадних вода
за додатних 9.000 становника,
могућност развоја привреде те
запошљавање 800 људи, заштита
животне средине и ријеке Саве,
могућност развоја воденог туризма
(спорт, рекреација, риболов),
оснивање привредних субјеката (60)

Финансирање
из градског
буџета

Припрема мјера и активности за
континуирану санитарну и хемијску
контролу воде

8

10

Укупани исходи

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

СЦ 3, Сец. 3.2.

7

Веза са
стратешким
циљевима

СЦ 2 и 3, Сец. 2.3. и
СЦ 1, 2 и 3, Сец. 1.1., 2.3. и 3.2.
3.2.

Бр.

Реализовано у 2020. години

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Пројекат завршен у 2019.
години

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове
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Планирано у 2020. години

СЦ 1 и 3, Сец. 1.1.,
3.2. и 3.3.
СЦ 2 и 3, Сец.
2.3. и 3.2.

Реконструкција
трансфер станице за
отпад у „Градској
чистоћи" и
усклађивање са
еколошким
стандардима
Израда студије
изводљивости за
изградњу постројења
производње биогаса

15

Промоција и
информисање о
енергетској
ефикасности и
потреби унапређења
енергетске
ефикасности на
локалном нивоу

16

Ажурирање
софтвера за
енергетски
менаџмент у граду
Градишка

13

14

17

18

СЦ 1, 2 и 3, Сец. 1.1.,
СЦ 3, Сец. 3.3.
2.3., 3.2. и 3.3.

Изградња погона за
компостирање
биоразградивог
отпада у оквиру
„Градске чистоће"

СЦ 3, Сец.
3.2. и 3.3.

12

Пројекат/мјера и
орјентациони период
реализације

СЦ 3, Сец. 3.3.

Веза са
стратешким
циљевима

СЦ 3, Сец. 3.3.

Бр.

Укупани исходи

Реализовано у 2020. години

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

Укупно
реализовано
(буџет +
остали
извори)

Остварено

Градска служба
одговорна за
праћење

Смањење количине отпада који се
депонује на регионалној депонији,
минимално за 20% и смањење
трошкова пословања комуналног
предузећа минимално за 5%

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Смањење трошкова транспорта
отпада

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Утврђивање оправданости, основе и
могућности улагања у изградњу биогас
постројења

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

Одржавање активности око
могућности унапређења енергетске
ефикасности

1.000

0

1.000

0

0

0

Одјељење за
просторно
уређење и
грађење

Праћење и анализа потрошње
енергије ради побољшања енергетске
ефикасности

2.000

0

2.000

0

0

0

Одјељење за
просторно
уређење и
грађење

Опрема за
термовизијско
снимање објеката

Обезбјеђење могућности
континуираног снимања објеката

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
просторно
уређење и
грађење

Реконструкција,
модернизација и
проширење
топлинског система
Градишка

Техничко-технолошко побољшање
услова, повећање ефикасности
квалитете гријања, повећан број
задовољних корисника, смањење
штетних емисија примјеном најбољих
технологија у циљу смањења цијене
услуге гријања и повећање броја
конзумената

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове

3.000

200.000

203.000

415.392

394.609

810.001

3) ЗАШТИТA ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - УКУПНО

23

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Планирано у 2020. години

Реализовано у 2020. години
Укупно
Финансирање Финансирање реализовано
из градског
из осталих
(буџет +
буџета
извора
остали
извори)
3.433.394
3.424.994
8.400

1

Економски

3.905.000

56.000

Укупно
планирано
(буџет +
остали
извори)
3.961.000

2

Друштвени

9.812.500

19.001.800

28.814.300

8.273.062

13.214.308

21.487.300

3

Заштита животне средине
УКУПНО

3.000
13.720.500

200.000
19.257.800

203.000
32.978.300

415.392
12.113.448

394.609
13.617.317

810.001
25.730.765

Бр.

Сектор

Финансирање
из градског
буџета

Финансирање
из осталих
извора

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Данијела Милетић
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