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I. Увпд
Стратегија развпја Градищке за перипд пд 2019. дп 2027. гпдине представља кљушни
стратещкп-плански дпкумент кпјим се усмјерава развпј лпкалне заједнице у три најважнија
аспекта: екпнпмскпм, друщтвенпм и аспекту живптне средине. Пна је системски инструмент за
прпактивнп и пдгпвпрнп управљаое лпкалним развпјем и представља пбједиоени, финални
резултат фазе планираоа, с једне стране, и главнп пплазищте за фазу имплементације, с друге
стране. У опј се дефинищу стратещки фпкуси и циљеви развпја, те планирају прпјекти и мјере
за оихпвп пствариваое. Стратещки дпкумент мпже знашајнп плакщати приступ средствима
Еврппске уније и других међунарпдних и дпмаћих развпјних фпндпва, јер даје јасну слику
усаглащенпг плана развпја лпкалне заједице.
Реализација прпцеса израде стратегије пдвија се у пквиру Прпјекта лпкалнпг интегрисанпг
развпја (ЛИР), кпји представља заједнишку иницијативу Еврппске уније (ЕU) и Развпјнпг
прпграма Уједиоених нација (UNDP).
У изради дпкумента примијеоен је партиципативни приступ, јер впдећу улпгу уз Развпјни тим
Града Градищка има и Партнерска група за развпј Градищке, у кпју су укљушени представници
разлишитих друщтвених актера, кап щтп су привредници, јавне институције и невладине
прганизације.
Рад на изради Стратегије пдвијап се у другпј пплпвини 2018. гпдине, а накпн усвајаоа нацрта и
прпведене јавне расправе, Скупщтина града је усвпјила дпкумент на сједници пдржанпј
27.12.2018. гпдине.
За метпдплпщкп впђеое прпцеса израде, мпдерацију и квалитет дпкумената у тпку припреме
Стратегије развпја задужена је Агенција за развпј предузећа Еда из Баое Луке (www.edabl.org).

II. Метпдплпгија креираоа Стратегије развпја
При изради Стратегије развпја Градищке кпристи се метпдплпгија за планираое интегрисанпг
лпкалнпг развпја (МиПРП), кпја је преппрушена ппщтинама и градпвима пд стране Владе
Републике Српске и Савеза ппщтина и градпва РС.
Пва метпдплпгија се заснива на два пснпвна принципа: пдрживпсти и спцијалне укљушенпсти,
прпмпвищући мпдел развпја кпји кпмбинује екпнпмски прпсперитет са спцијалнпм
укљушенпщћу без прекпмјернпг искприщтаваоа прирпдних ресурса. Пдрживпст кап принцип
интегрище екпнпмски и аспект живптне средине, дпк принцип спцијалне укљушенпсти
ппдразумијева једнаке щансе за све и правишнпст у смислу идентификпваоа пптреба и
интереса маргинализпваних и спцијалнп псјетљивих група станпвнищтва.
Главне карактеристике метпдплпгије су интегрисани приступ и пбезбјеђиваое ушещћа
заједнице у креираоу стратегије. Интегрисани приступ се пстварује хпризпнталнп,
усклађиваоем циљева и интервенција у сектприма екпнпмскпг развпја, друщтвенпг развпја и
живптне средине, али и вертикалнп, усклађиваоем са стратещким дпкументима вищих нивпа.
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Псим крпз рад Развпјнпг тима и Партнерске групе за развпј Градищке, ушещће заједнице се
пбезбјеђује крпз рад сектпрских група, кпје имају кљушну улпгу у изради сектпрских развпјних
планпва и щирег лпкалнпг развпјнпг партнерства, кпје разматра стратещку пријентацију града и
нацрт Стратегије развпја, када се дпкумент кпмплетира. Пдлуке п усвајаоу нацрта и приједлпга
Стратегије развпја дпнпси Скупщтина града Градищка.
При изради стратещкпг дпкумента Града Градищка, у пптпунпсти је пстварен интегрисани
приступ, уз интензиван рад сектпрских група и укљушенпст Градскпг развпјнпг тима кпји је, уз
експертску ппдрщку, фпрмулисап кпнашни текст дпкумента.
Накпн изврщене евалуације Стратегије развпја града Градищка за перипд 2014 – 2020, градскп
рукпвпдствп се усагласилп са представницима UNDP – ЛИР Прпјекта да се умјестп планиране
ревизије ппстпјећег стратещкпг дпкумента, пп убрзанпм ппступку, ппщтујући МИПРП
метпдплпщки пквир, ипак приступи изради пптпунп нпве Стратегије развпја кпја би пбухватила
перипд 2019 – 2027 (усаглащаваое је изврщенп са временским пквирпм ЕУ, кпји заврщава
2027. гпдине).
Рјещеоем Градпнашелника пд 20.6.2018. гпдине дефинисан је кпнашан састав раније
фпрмиранпг Градскпг развпјнпг тима кпји је ппкренуп прпцедуру у сарадои са Партнерствпм
за развпј града Градищка, фпрмираним у априлу 2017. гпдине и активираним са ппшеткпм
израде Стратегије развпја града. Фпрмиране су и сектпрске групе за екпнпмски развпј,
друщтвени развпј и защтиту живптне средине, кпје су у даљем пперативнпм раду дале знашајан
дппринпс садржају стратещкпг дпкуемента.
Свпј дппринпс изради Стратегије развпја, ппщтујући партиципатпрни приступ примијеоен
тпкпм цијелпг прпцеса, дали су и представници раоивих група свпјим ушещћем на тематским
радипницама, а прилику за свпј дппринпс имали су и пстали станпвници града те представници
дијасппре, кпји су релевантне инфпрмације мпгли дпбити путем лпкалних медија и јавне
расправе прпведене у првпј пплпвини децембра 2018. гпдине, пднпснп путем друщтвених
мрежа, кампаопм намијеоенпм за станпвнике Градищке кпји тренутнп бправе у инпстранству.
Пплазни елемент стратегије је оен стратещки дип, дефинисан крпз стратещку платфпрму кпја
пбухвата спцип-екпнпмску анализу, стратещке фпкусе, визију развпја и стратещке циљеве
интегрисанпг развпја.
На изради сектпрских планпва развпја екпнпмије, друщтва и защтите живптне средине
првенственп се ангажпвап Градски развпјни тим путем сектпрксих група у шијем су саставу били
и представници јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра. У интеграципнпм прпцесу пбједиоени
су и усклађени сектпрски планпви, на пснпву кпјих је дефинисан и пквирни трпгпдищои план
имплементације са индикативним финансијским пквирпм (1+2 гпдине), укљушујући и план
развпја прганизаципних капацитета и људских пптенцијала неппхпдних за прпцес
имплементације Стратегије.
У циљу пмгућаваоа ефикасне имплементације Стратегије, финансијски пквир Стратегије је
усклађен са бучетпм Града и пшекиваним екстерним извприма финансираоа.
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III. Стратещка платфпрма за развпј Градищке (дп 2027. гпдине)
III.1. Спцип-екпнпмска анализа стаоа
Спцип-екпнпмска анализа представља пснпву за припрему дугпрпчних смјерница у пквиру
стратешке платфпрме за наредних десет гпдина, припрему петпгпдишоих сектпрских
развпјних планпва и припрему трпгпдишоег пперативнпг плана имплементације. Уз тп, пна
служи и кап пплазна тачка за праћеое напретка у пствариваоу Стратегије развпја
Градишке 2019 - 2027.

III.1.1. Истпријски идентитет и гепграфске карактеристике
III.1.1.1. Кљушне истпријске шиоенице

Насељенп мјестп Градищка се, према писаним дпкументима, први пут ппмиое прије нещтп
вище пд 700 гпдина, ташније 1295. гпдине, и тп ппд називпм Градищки Брпд. Међутим, живпт
на прпстпру садащоег градскпг насеља, у ближпј и щирпј пкплини, датира јпщ пд
праистпријскпг дпба. Из далеке истпријске прпщлпсти на ппдрушју града Градищка је
најппзнатије спјенишкп праистпријскп насеље у Дпопј Дплини.
Археплпщким истраживаоима утврђенп је да је најстарије језгрп Градищке, кап насељенпг
мјеста, прпстпр данащоег централнпг парка и бплнишкпг круга. Римљани су пвп мјестп
(Servitium) изабрали за једнп пд свпјих знашајних насеља збпг ппзиције на раскрщћу два
магистрална римска пута, те кап средищте савске римске флпте.
Пп службенпј истприпграфији заснпванпј на ппдацима византијскпг цара Кпнстантина
Ппрфирпгенита Слпвени су на ту лпкацију стигли у 7. вијеку и тп из Пплабља. Јпщ првп
ппмиоаое Градищке („Градищки Брпд“) пзнашава је кап мјестп гдје се брпди - прелази Сава.
Гпдине 1330. сппмиое се и слпбпдна варпщ Градищка у жупи Врбас.
Градищка је пала ппд турску власт негдје између 1535. и 1537. гпдине и пстала ппд Турцима све
дп 1878. гпдине, изузевщи три краћа перипда када је била ппд Хабзбурщкпм мпнархијпм (1688
- 1693, 1716 - 1741 и 1789 - 1797). Евлија Шелебија пкп 1660. гпдине сппмиое у Градищци
паланку (дрвена тврђава), дпк је тек 1767. гпдине изграђенп каменп утврђеое кпje су Турци
назвали Бербир. Збпг пплпжаја на граници између двије империје ту су се впдиле шесте бпрбе
све дп 1878. гпдине, када је Аустрп-Угарска преузела власт у Бпсни и Херцегпвини.
У намјери да пјаша свпју власт, аустрпугарска власт је врщила кплпнизацију станпвнищтва из
других дијелпва свпје државе и еврппских земаља. У перипду 1879 – 1898 дпсељеници су на
прпстпру градищкпг среза фпрмирали щест нпвих насеља: Нпва Тпппла (Windhorst), Врбащка,
Дубраве, Ћелинпвац, Трпщељи и Миљевашка Кпзара. Генералнп, у перипду аустрпугарске
владавине дплази дп интензивнијег екпнпмскпг и спцијалнпг развпја шитавпг среза.
Накпн Првпг свјетскпг рата и ствараоа заједнишке југпслпвенске државе 1918. гпдине прпстпр
данащоег града Градищка пстаје првенственп аграрни крај.
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Други свјетски рат је дпвеп дп великпг демпграфскпг и материјалнпг пустпщеоа, ппсебнп у
ппткпзарскпм дијелу града. Ппслије 1945. гпдине прпстпр града Градищка је дпживип пптпуну
екпнпмску и друщтвену трансфпрмацију, крпз убрзаое прпцеса урбанизације,
индустријализације и деаграризације.
III.1.1.2. Гепграфскп – кпмуникацијске карактеристике, прирпдне пдлике и ресурси

Град Градищка се налази у сјеверпзападнпм дијелу Републике Српске и Бпсне и Херцегпвине.
Оена теритприја је смјещтена између 44° 56' 24" и 45° 14' 18" сјеверне гепграфске щирине и
16° 54' 16" и 17° 27' 39" истпшне гепграфске дужине. Гранишне јединице лпкалне сампуправе из
Републике Српске су Баоа Лука, Кпзарска Дубица, Лактащи, Приједпр и Србац. Сјеверна
граница града (ријека Сава) уједнп представља и државну граница са Републикпм Хрватскпм и
Еврппскпм унијпм.

Слика 1 - Пплпжај града Градищка на еврппскпм кпнтиненту

Град Градищка
Еврппске државе

Извпр: др Бранислав Бијелић

Ппврщина града Градищка изнпси 761,65 km2, шиме ушествује у ппврщини РС са пкп 3%, а БиХ са
пкп 1,5%. Прпстпр града Градищка је пдувијек имап изузетан сапбраћајнп – гепграфски
пплпжај, щтп је видљивп из шиоенице да су се прекп пве теритприје укрщтала два магистрална
римска пута. У данащое вријеме град Градищка је једина јединица лпкалне сампуправе у РС и
БиХ на шијпј се теритприји или у оенпј неппсреднпј близини стишу шетири вида трансппрта
(друмски, жељезнишки, впдни и ваздущни). Изградопм аутппута Баоа Лука – Градищка 2011.
гпдине и аутппута Баоа Лука – Дпбпј 2018. гпдине, пснажена је ппзиција града кап "врата РС и
БиХ", дпк ће заврщеткпм изградое мпста прекп ријеке Саве, Градищка дпбити максимални
сапбраћајни знашај. На пвај ће нашин град Градищка и шитав западни дип РС и БиХ пстварити
директну везу највищег путнпг ранга на аутппут Бепград – Загреб (Е70) прекп сппја Пкушани,
пднпснп на еврппски кпридпр 10.
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На ппдрушју града Градищка мпгу се издвпјити двије пснпвне рељефне цјелине: акумулативна
низија Лијевша ппља и Ппсавине, те флувијалнп - денудаципнп нискпгпрје истпшне Прпсаре и
сјеверпистпшне Кпзаре. Низијски рељеф дп 200 m шини пкп три шетвртине ппврщине, дпк је
планински рељеф изнад 500 m заступљен са свега пкп 4% у укупнпј ппврщини града.
Умјеренп-кпнтинентална клима дпминира већим дијелпм прпстпра града. Средоа гпдищоа
температура ваздуха на метепрплпщкпј станици Градищка изнпсила je 10,9 :C у перипду 1951 2003. У 2016. и 2017. гпдини пва температура на истпј станици прелази 12 :C. У припбаљу
ријеке Саве у тпку гпдине се у прпсјеку излушује 900 – 1.000 mm падавина, дпк се у пкплним
планинским предјелима гпдищое излушује 1.000 – 1.300 mm впденпг талпга. Према А1Б
сценарију климатских прпмјена1 на прпстпру града Градищка у перипду 2001 - 2030, у пднпсу
на перипд 1961 - 1990, пшекује се ппраст прпсјешне гпдищое температуре ваздуха за 0,9 - 1:C,
кап и смаоеое прпсјешне гпдищое кплишине падавина за 5%.
Већи дип града припада неппсреднпм сливу ријеке Саве, дпк се југпистпшни дип пдвпдоава
према ријеци Врбас.
Структура кприщћеоа земљищта према CORINE LAND COVER 20122 ппказује да ппљппривреднп
земљищте има дпминантнп ушещће са 49.340,44 ha или 64,78%.
Щумскп земљищте заузима 25.019,33 ha или 32,85 %, дпк на впднп земљищте птпада 698,65 ha
или 0,92%. Пстатак пд 1.106,29 ha или 1,45% шини неплпднп земљищте (грађевинскп земљищте
- насеља, привредне зпне, сапбраћајне ппврщине, руднп земљищте и слишнп).
У пквиру ппљппривреднпг земљищта кап најзнашајнијег градскпг прирпднпг ресурса
дпминирају пранице и култивисанп земљищте са пкп 77%. Удип впћоака пд 1,65 % укупне
ппврщине града Градищка је знатнп изнад прпсјека РС и БиХ.
Према ппдацима из катастарскпг пперата (2017. гпдина) ппљппривреднп земљищте заузима
50.383 ha или 66,15%, щумскп земљищте 20.877 ha или 27,41%, дпк на неплпднп земљищте
птпада 4.904 ha или 6,44%.
Према ппдацима из истпг извпра, у структури ппљппривреднпг земљищта дпминирају пранице
са 37.311 ha или 74,05 %, дпк впћоаци заузимају шак 2.228 ha или 4,42 %.
У пднпсу на ппдатке из 2003. гпдине видљивп је смаоеое ушещћа ппљппривреднпг и щумскпг
земљищта, кап и ппвећаое удјела неплпднпг, првенственп грађевинскпг земљищта.

1

Међувладин панел за климатске прпмјене (IPCC) је у ппсебнпм извјещтају п сценаријима емисија (SRES)
дефинисап разлишите сценарије пд кпјих се А1Б пднпси на прпјекцију уравнптеженпг развпја свих извпра
2
Ппдаци п земљинпм ппкривашу са стаоем 2012. гпдине, сашинјени пд CORINE (кппрдинација
инфпрмација п шпвјекпвпј пкплини) прпграма инициранпг пд Еврппске агенциије за защтиту пкплища.
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Слика 2 - Структура кприщћеоа земљищта града Градищка 2012. гпдине

Извпр: др Бранислав Бијелић, на пснпву ппдатака CORINE LAND COVER 2012

Пд впдних ресурса на ппдрушју града Градищка нарпшитп се истишу ријека Сава и група впдних
тијела ппдземних впда "Лијевше ппље". Ријека Сава представља транзитни впдптпк кпји у
дужини пд 58,78 km прптише сјеверним пбпдпм града. Најзнашајнија притпка је Јабланица, кпја
са впдптпцима Врбащка, Лубина и Јуркпвица пдвпдоава већину брдскп - планинскпг дијела
града Градищка. У Лијевше ппљу је развијена каналска мрежа у кпјпј најзнашајнију улпгу има
канал Пспрна - Бпрна – Љевшаница. Прпрашуната билансна резерва у пквиру групе впдних
тијела ппдземних впда "Лијевше ппље" изнпси 3 m3/s.
Дпсадащоа геплпщка истраживаоа ппказала су да на прпстпру града ппстпје деппзити угља,
цигларске глине, технишкпг грађевинскпг камена, кап и ппјаве кварца, бакарних и живиних
минерализација, те архитектпнски украсни камен. Лежищте цигларске глине налази се у дијелу
алувијалних наслага на лпкалитету Бпк Јанкпвац. Технишки грађевински камен – дијабаз је
присутан на вище лпкалитета на ппдрушју Кпзаре. Највећи масив је у репну Трнпва – Вушијак,
гдје се налази један пд највећих каменплпма у РС. Прганизпвана експлпатација пијеска и
щљунка врщи се у кприту ријеке Саве. У Лијевше ппљу ппстпји велики брпј напущтених
щљункара. Архитектпнскп - грађевински (украсни) камен мпже се прпнаћи на вище лпкалитета
на ппдрушју брдскпг масива Прпсаре унутар зпне "тракастих" кварцита, али се не експлпатище
на прганизпвани нашин.
Прпстпр града Градищка има вијекпвима изузетан сапбраћајнп-гепграфски знашај. На оенпј
теритприји или у неппсреднпј близини стишу се све главне врсте трансппрта: друмски,
ваздущни, впдни и жељезнишки.
Међунарпдни друмски гранишни прелаз је најфреквентнији у БиХ и представља свпјеврсна
врата према Еврппскпј унији. Оегпв знашај ће се дпдатнп увећати са изградопм и пущтаоем
у рад нпвпг мпста прекп ријеке Саве и гранишнпг прелаза на траси аутппута пд Баоалуке
према Пкушанима, кап сппју на аутппут Бепград-Загреб.
Великп прирпднп бпгатствп шини квалитетнп ппљппривреднп земљищте ппврщине пкп 500
km2, кап и бпгатствп впдптпкпва сливнпг ппдрушја ријеке Саве. Градищка има првпразредан
пптенцијал у свпм гепграфскпм пплпжају и инфраструктури, а ефектуираое пвпг пптенцијала
и оегпвп стављаое у функцију лпкалнпг развпја представља знашајан стратещки изазпв.
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III.1.2. Демпграфске карактеристике
III.1.2.1. Укупан брпј станпвника и дпмаћинстава

Према кпнашним резултатима Ппписа станпвнищтва у РС 2013. гпдине на ппдрушју града
Градищка живи 49.196 станпвника у 16.939 дпмаћинстава, щтп је, међу јединицама лпкалне
сампуправе у РС, сврстава на седму ппзицију пп пппулаципнпј велишини.
Прпсјешна велишина дпмаћинства је 2,9 станпвника, щтп је изнад прпсјека РС. Према ппдацима
Републишкпг завпда за статистику пд средине 2017. гпдине, брпј станпвника града је смаоен и
прпцјеоује се на 48.109.
На прпстпру града Градищка у перипду 1948 – 1991, брпј станпвника је непрекиднп растап те је
1991. гпдине изнпсип 59.974. У пвај брпј је укљушенп и станпвнищтвп кпје је живјелп у
инпстранству (4.087 станпвника), такп да је реалан пппулаципни пад у перипду 1991 – 2013
изнпсип пкп 12%.
III.1.2.2. Структура станпвнищтва

Прпсјешна старпст станпвнищтва града Градищка је 2013. гпдине изнпсила 42,65 гпдина, щтп
ппказује да је градска пппулација ущла у фазу дубпке демпграфске старпсти. Удип младпг
станпвнищтва изнпси свега 13,33%, дпк је удип старпг станпвнищтва шак 18,14%. Пваква
старпсна структура је ппсљедица великпг пада наталитета и негативнпг миграципнпг салда у
перипду накпн Другпг свјетскпг рата, а ппсебнп накпн 1991. гпдине.
Удип женскпг станпвнищтва 2013. гпдине је ппрастап на 51,33%, щтп се мпже пбјаснити ратним
губицима мущкпг станпвнищтва.
Прпценат неписмених је 2013. гпдине бип нещтп изнад прпсјека РС, дпк је ушещће
виспкппбразпванпг станпвнищтва знашајнп исппд прпсјека РС3. Удип кпмпјутерски писменпг
станпвнищтва је такпђе исппд републишкпг прпсјека, са 28,58% на теритприји града Градищка у
пднпсу на 31,71%, щтп је прпсјек Републике Српске.

III.1.2.3. Прпстпрни расппред станпвнищтва

На ппдрушју града Градищка ппстпји 68 насељених мјеста кпја су прганизпвана у 56 мјесних
заједница. Званишнп градскп насеље представља Градищка у кпјпј живи пкп 28% градске
пппулације.
Насељенп мјестп Нпва Тпппла вјерпватнп јединп испуоава кпмбинпвани демпграфскп–
статистишки критеријум за градска насеља (изнад 2000 станпвника уз удип неппљппривреднпг
станпвнищтва изнад 90%). Пстала насељена мјеста представљају мјещпвита и сепска насеља.
Ппдрушје града Градищка 2013. гпдине има прпсјешну густину насељенпсти пд 64.59 ст/km2, щтп
је изнад прпсјека РС и пкп прпсјека БиХ.

3

Ушещће станпвнищтва са ВСС на ппдрушју РС је 8,66%, а на ппдрушју града Градищка самп 5,95%
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Слика 3 - Густина насељенпсти према насељеним мјестима, ппдрушје града Градищка 2013. гпдине

Извпр: Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва у РС 2013. гпдине

Претхпдна слика ппказује густину насељенпсти према насељеним мјестима, пднпснп расппред
станпвнищтва на ппдрушју града Градищка. Из пвпг графишкпг приказа видљивп је да је највећа
кпнцентрација станпвнищтва присутна уз магистрални пут М16 Баоа Лука – Градищка, кап и у
сампм градскпм насељу и приградским насељима. Већи дип брдскп – планинскпг прпстпра
града, кап и оегпв крајои сјеверпистпшни дип уз ријеку Саву, карактерище мала густина
насељенпсти. Вепма мала густина насељенпсти (исппд 10 ст/km2) присутна је на ппдрушју
насељених мјеста Кпзара, Мишије, Мпкрице и Прубица.

III.1.2.4. Прирпдни приращтај станпвнищтва

Вриједнпсти прирпднпг приращтаја на ппдрушју града Градищка су ппстале негативне јпщ 1999.
гпдине и ппстепенп су се ппгпрщавале, да би 2016. гпдине дпстигле прпсјешну гпдищоу стппу
пд -6,4‰, щтп је знатнп лпщије пд прпсјека РС (пкп -4‰).
Граф 1 - Кретаое прирпднпг приращтаја у перипду 1996 – 2016

Извпр: Републички завпд за статистику
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Прирпдни приращтај у перипду 2012 – 2016 дпстигап је најниже вриједнпсти пд Другпг
свјетскпг рата. У ппсматранпм перипду на ппдрушју града се у прпсјеку рађалп 380 дјеце, а
умирап је 651 станпвник, щтп гпдищое даје 271 вище умрлих пд рпђених пспба. У пднпсу на
1990. гпдину, брпј живпрпђених је у апсплутнпм изнпсу пап за вище пд 50%, дпк је брпј умрлих
ппрастап за вище пд 30%.

III.1.2.5. Миграције станпвнищтва

Према ппдацима Републишкпг завпд за статистику града Градищка има ппзитиван салдп
унутращоих миграција (израженије дпсељаваое из других јединица лпкалне сампуправе РС у
Градищку, негп пбратнп) у перипду 2007 – 2017. Негативан салдп унутращоих миграција ипак
је забиљежен 2008, 2012 и 2014. гпдине. Инаше, ппзитиван миграципни салдп унутращоих
миграција у пвпм перипду је, ппред града Градищка, присутан првенственп у градпвима
пднпснп регипналним центрима РС. Пснпванп се мпже претппставити да је укупни миграципни
салдп у садащоем тренутку негативан збпг негативнпг миграципнпг салда сппљних миграција.

III.1.2.6. Станпваое

Укупан брпј ппписаних стамбених јединица на ппдрушју града Градищка 2013. гпдине изнпсип
је 23.788 у 20.391 зграда, такп да је стамбени суфицит (брпј станпва/брпј дпмаћинстава) те
гпдине бип шак 6.849 стамбених јединица (28,79%). Прпсјешна велишина стана изнпсила је 77,52
m2. Пкп 89% стамбених јединица налазилп се у индивидуалним стамбеним пбјектима, а на
ппдрушју града 2013. гпдине ппписана су 202 вищеппрпдишна стамбена пбјекта.
Према кпнашним резултатима Ппписа 2013. гпдине, старпсна структура ппказује да је стамбени
фпнд града Градищка старији пд прпсјека РС. Из пве старпсне структуре видљивп је да се на
ппдрушју града гпдищое изгради пкп 150 станпва у пкп 130 стамбених пбјеката.
Граф 2 - Старпсна структура стамбенпг фпнда на ппдрушју града Градищка 2013. гпдине

Извпр: Пппис станпвништва, дпмаћинстава и станпва у РС 2013. гпдине
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У ппгледу ппремљенпсти инсталацијама впдпвпда, канализације и електришне енергије,
стамбени фпнд града Градищка карактерище бпља ппремљенпст пд прпсјека РС кап и маои
удип стамбених јединица без инсталација.
Нещтп лпщија ппремљенпст присутна је у ппгледу инсталација прирпднпг гаса и централнпг
гријаоа. Тврди материјали (већинпм ппека, камен, бетпн) су дпминантни у ппгледу нпсивпг
система пбјеката (зграда) и имају ушещће кпје је изнад прпсјека РС.

Накпн вепма дугпг раздпбља сталнпг раста брпја станпвника, град Градищка пд 1999. гпдине
биљежи кпнстантан и све израженији негативан прирпдни приращтај. Иакп унутращое
миграције имају ппзитиван салдп за град, изражен негативан салдп сппљних миграција у
кпмбинацији са стареоем пппулације и смаоеоем брпја нпвпрпђене дјеце, узрпкује јашаое
тренда депппулације града. Ту шиоеницу не ублажава ни стамбени суфицит и релативнп
дпбра ппремљенпст инфраструктурним инсталацијама распплпживпг стамбенпг фпнда, кап
ни ппвећана привредна активнпст и прпщирена ппнуда радних мјеста.
Пшитп је да је један пд припритетних стратещких изазпва за Градищку щтп хитније
препкретаое негативних демпграфских трендпва и ствараое квалитетних предуслпва за
стабилнп демпграфскп ппдмлађиваое.

III.1.3. Преглед стаоа и кретаоа у лпкалнпј екпнпмији
III. - 1.3.1. Брпј и структура предузећа

Према ппдацима АПИФ-а, заврщне рашуне за 2017. гпдину на ппдрушју града предала су 493
привредна друщтва (у даљем тексту предузећа) щтп је за два предузећа вище у пднпсу на 2016.
гпдину и 13 вище у пднпсу на 2015. гпдину.
Највећи брпј предузећа регистрпван је у сектпру тргпвине (32% у 2017. гпдини), затим слиједе
предузећа из сектпра прерађивашке индустрије (19,5% у 2017. гпдини) и предузећа из сектпра
сапбраћаја и складищтеоа (12% у 2017. гпдини).
У разним пбластима услужних дјелатнпсти ппслује 71,2% предузећа, дпк прпизвпдне
дјелатнпсти пбавља 28,8% предузећа. Највећи брпј предузећа из услужних дјелатнпсти шине
предузећа из сектпра тргпвине те сапбраћаја и складищтеоа.
Према брпју заппслених у 2017. гпдини, највећа предузећа регистрпвана на ппдрушју града су
из сектпра рударства (предузеће GROSS d.o.o. кпје ппслпвне активнпсти пбавља на ппдрушју
Сребренице и бави се прпизвпдопм и прерадпм руде плпва и цинка, са прекп 500 заппслених)
те дрвппрерађивашке индустрије (Нпва дипп д.п.п. Гпрои Ппдградци, 383 заппслена и Прима
ИСГ д.п.п. Градищка, са 300 заппслених).
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Граф 3 - Структура правних лица према дјелатнпсти (правна лица кпја су предала заврщне рашуне за 2017.
гпдину)

Извпр ппдатака: Инфпрмација п стаоу у привреди у граду Градишка за 2017. гпдину, према ппдацима из АПИФ-а

Када је у питаоу велишина предузећа, у 2017. гпдини на ппдрушју града, ппред ЈЗУ Бплница и
ЈЗУ Дпм здравља Градищка, ппслују јпщ три велика предузећа (са прекп 250 заппслених), 15
средоих предузећа (50 - 249 заппслених), дпк 96% предузећа шине мала предузећа са маое пд
50 заппслених. Мала предузећа заппщљавају маое пд пплпвине заппслених (46,6%), средоа
заппщљавају 25,9%, дпк на пет великих предузећа птпада 27,5% заппслених.
Десет највећих предузећа, према брпју заппслених, ппслују у сектприма: вађеоа руде и камена
(1), текстилне индустрије (1), електрпиндустрије (1), дрвппрераде (2) и металппрераде (2), уз
представнике јавнпг сектпра - Дпм здравља, Бплницу и Градску шистпћу.

III - 1.3.2. Брпј и структура предузетнишких радои

4

У пквиру предузетнишке дјелатнпсти, у 2017. гпдини у регистру сампсталних предузетника
Града Градищка регистрпванп је 787 предузетника щтп је за 3,7% вище у пднпсу на 2016.
гпдину (759 сампсталних предузетника). Жене су власници 282 предузетнишке радое или 35,6%
свих регистрпваних радои.
Највећи је прпценат регистрпваних тргпвашких радои (255 сампсталних предузетника или
32,4%), затим радои из сектпра угпститељства и хптелијерства (204 сампстална предузетника
или 25,92%) и предузетнишких радои из пбласти прерађивашке индустрије (82 сампстална
предузетника или 10,4%).
У 2017. гпдини највеће ппвећаое брпја сампсталних предузетника се десилп у сектпру
грађевинарства, 39 у 2017. гпдини, у пднпсу на 29 предузетника у грађевини у 2016. гпдини, а
запажен је и раст у дјелатнпсти здравствене защтите и спцијалнпг рада, какп је и приказанп у
Табели 1.

4

Извпр ппдатака: Инфпрмација п стаоу у привреди у града Градищка за 2017. гпдину
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Табела 1 - Регистрпвани сампстални предузетници

ДЈЕЛАТНПСТ

2016

2017

Индекс
2017/2016

% ушещћа
у 2017.

Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв

16

15

93,8%

19%

Прерађивашка индустрија

76

82

107,9%

10,4%

3

3

100,0%

0,4%

29

39

134,5%

5,0%

258

255

98,8%

32,4%

38

37

97,4%

4,7%

199

204

102,5%

25,9%

2

3

150,0%

0,4%

8

7

87,5%

0,9%

32

32

100,0%

4,1%

Административне и ппмпћне услужне дјелатнпсти

8

10

125,0%

1,3%

Дјелатнпст здравствене защтите и спцијални рад

4

9

225,0%

1,1%

Умјетнпст, забава и рекреација

2

2

100,0%

0,3%

84

89

106,0%

11,3%

759

787

103,7%

100,0%

Снабд. впдпм, канализација, управљаое птпадпм и
рециклажа
Грађевинарствп
Тргпвина на великп и тргпвина на малп
Сапбраћај и складищтеое
Дјел. пружаоа смјещтаја припремаое и ппслуживаоа
хране
Инфпрмације
и кпмуникације
Финансијске дјелатнпсти и дјелатнпсти псигураоа
Струшне, наушне и технишке дјелатнпсти

Пстале услужне дјелатнпсти
УКУПНП:

Извпр ппдатака: Инфпрмација п стаоу у привреди у граду Градищка, Град Градищка, Пдјељеое за привреду и ппљппривреду

У тпку 2017. гпдине регистрпванп је 128, а пдјављенп 111 предузетника. Укупан прихпд
активних предузетника за 2017. гпдину, кпји су предали заврщне рашуне у АПИФ (78
предузетника), изнпсип је 31,7 милипна КМ щтп представља раст пд 33,4% у пднпсу на
претхпдну гпдину. Укупна дпбит из ппслпваоа предузетника изнпсила је пкп 1,97 милипна КМ
щтп представља смаоеое пд 0,8% у пднпсу на претхпдну гпдину, дпк је укупан губитак у 2017.
гпдини изнпсип 94.846 КМ.

III - 1.3.3. Кретаое укупних прихпда и прпсјешне плате пп сектприма

Кретаое укупних прихпда предузећа ппказује раст у перипду 2013 - 2017. Укупни прихпди
предузећа у 2017. гпдини изнпсили су 700,96 милипна КМ и већи су за 16,1% у пднпсу на 2016.
гпдину (603,88 милипна КМ) и за шак 46,6% у пднпсу на 2013. гпдину (478,28 милипна КМ).
Ппвећаое прихпда се углавнпм пднпси на ппвећаое укупних прихпда предузећа из два
сектпра кпја пстварују највећи прпценат прихпда, пднпснп предузећа из сектпра тргпвине (38%
укупних прихпда у 2017. гпдини) и прерађивашке индустрије (34% укупних прихпда у 2017.
гпдини), шија је структура приказана у Графу 4.
Кап и у већини других ппщтина у БиХ, највећи удип у укупним прихпдима пстварује тргпвина, са
cca. 38% у 2017. гпдини, щтп је ипак 2% маое у пднпсу на претхпдну гпдину.
Са друге стране, ппред тргпвине, знашајан удип у пствареним прихпдима пстварује и
прерађивашка индустрија са 34% у 2017. гпдини или 2% вище у пднпсу на претхпдну гпдину.
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Граф 4 - Структура укупних прихпда прерађивашке индустрије у 2017. гпдини

Извпр ппдатака: ТРОН, према ппдацима АПИФ

У структури прерађивашке индустрије, највеће прихпде у 2017. гпдини пстварила су предузећа
из сектпра дрвппрераде, гдје је 25 предузећа пстварилп 45% прихпда, щтп представља
ппвећаое пд 5% у пднпсу на гпдину раније. Слиједе предузећа из сектпра прехрамбене
индустрије, гдје је 12 предузећа пстварилп 27% прихпда (2% маое у пднпсу на претхпдну
гпдину) те предузећа из сектпра металппрерађивашке индустрије гдје је 19 предузећа
пстварилп 19% укупнпг прихпда, пднпснп 3% маое негп 2016. гпдине).
Граф 5 - Прихпди предузећа према дјелатнпсти 2013 – 2017, у 000 КМ

Извпр ппдатака: Трпн, према ппдацима АПИФ-а
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Пд десет предузећа кпја пстварују највеће прихпде, шетири су из сектпра тргпвине, три
дрвппрераде те пп једнп предузеће из сектпра металппрераде, прехрамбене индустрије и
сектпра вађеоа руде и камена. Девет пд десет предузећа кпја пстварују највеће прихпде
биљеже раст прихпда у 2017. у пднпсу на претхпдну гпдину (самп једнп дрвппрерађивашкп
предузеће је пстварилп пад прихпда).
Укупна дпбит предузећа у 2017. гпдини је изнпсила 59,3 милипна КМ. И ппред смаоеоа
дпбити у сектпру тргпвине за 27,8%, дпбит предузећа из Градищке је за шак 21,8% већа у 2017.
гпдини у пднпсу на претхпдну гпдину. Ппвећаое је великим дијелпм резултат ппвећаоа
дпбити у сектпру вађеоа руде и камена (у 2017. гпдини дпбит је већа за 93,1%), али и
прерађивашке индустрије (ппвећаое дпбити за 36,2% у 2017. у пднпсу на претхпдну гпдину) и
грађевинарства (72,5% већа дпбит у 2017. гпдини).
Прпсјешна нетп плата у граду Градищка је у 2016. гпдини5 изнпсила 789 КМ, щтп је нещтп маое
пд прпсјека за Републику Српску (836 КМ). Биљежи се кпнтинуиранп ппвећаое прпсјешне нетп
плате у перипду 2014-2016.
Преглед пп сектприма6 кпји заппщљавају највище радника (прерађивашка индустрија 40% и
тргпвина 16% пд укупнпг брпја заппслених у предузећима кпја су предала заврщни рашун у
АПИФ за 2017. гпдину) ппказује раст прпсјешних брутп плата у ппсљедое три гпдине (2015 2017). Прпсјешна брутп плата заппслених у прерађивашкпј индустрији у 2017. гпдини изнпсила
је 1.132 КМ и већа је за 14,6% у пднпсу на 2015. гпдину. Слишнп стаое са прпсјешним платама је
и у тргпвини гдје је прпсјешна брутп плата заппслених у 2017. гпдини (1.170 KM) већа за 18,8% у
пднпсу на 2015. гпдину (985 KM).
Граф 6 - Прпсјешне брутп плате пп сектприма, 2013-2017

Извпр ппдатака: Трпн, према ппдацима АПИФ-а
5
6

Извпр ппдатака: Градпви и ппщтине РС 2017, Републишки завпд за статистику РС
Извпр ппдатака: Трпн, према ппдацима АПИФ-а
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Преглед брутп дпдане вриједнпсти (сума исплаћених брутп плата + дпбит + ампртизација)
ппказује дпминацију прерађивашке индустрије града. Предузећа из сектпра прерађивашке
индустрије су у 2017. гпдини пстварила 29,9% укупне брутп дпдане вриједнпсти, пднпснп прекп
48 милипна КМ, щтп је за 18,3% вище у пднпсу на брутп дпдану вриједнпст пстварену у
претхпднпј гпдини. Врлп близу је и сектпр вађеоа руде и камена кпји је у 2017. гпдини
пстварип 27,9% брутп дпдане вриједнпсти у граду.
Прерађивашка индустрија је у 2017. гпдини пстварила ппвећаое брутп дпдане вриједнпсти у
пднпсу на претхпдну гпдину за 18,3%.
Највеће ппвећаое брутп дпдане вриједнпсти пстварили су дрвппрерађиваши (22,8 милипна КМ
пстварене брутп дпдане вриједнпсти у 2017. гпдини, пднпснп 27,9% вище у пднпсу на
претхпдну гпдину). Дрвппрерађиваши су такпђе у 2017. гпдини пстварили гптпвп пплпвину
брутп дпдане вриједнпсти (47%) сектпра прерађивашке индустрије, затим слиједе
металппрерађиваши са 23% и прехрамбена индустрија кпја је пстварила 11% брутп дпдане
вриједнпсти прерађивашке индустрије.
Граф 7 - Брутп дпдана вриједнпст пп сектприма за перипд 2013-2017, у КМ

7

Извпр: Трпн, према ппдацима АПИФ-а

III - 1.3.4. Сппљнптргпвинска размјена и најзнашајнија извпзна предузећа

У укупнпм пбиму сппљнптргпвинске размјене регије Баоа Лука, град Градищка ушествује са
10,1%. На ппдрушју пве регије, кпја ппкрива три града и 18 ппщтина, Градищка се према
вриједнпсти пбима сппљнптргпвинске размјене са инпстранствпм у 2017. гпдини налази на
трећем мјесту (иза Баоалуке и Лактаща). На истпј ппзицији је и према вриједнпсти увпза, дпк је
према вриједнпсти пстваренпг извпза на другпм мјесту (пдмах иза Баоа Луке).
Према ппдацима Ппдрушне привредне кпмпре Баоа Лука, укупан пбим сппљнптргпвинске
размјене свих предузећа са ппдрушја града је у перипду 2013-2017 биљежип стални тренд раста
7

Дјелатнпсти са нискпм или негативнпм БДВ нису приказане у табели (хптелијерствп и угпститељствп,
инфпрмацијe и кпмуникације, некретнине, пбразпваое, фин. дјелатнпсти и псигураое, прпизвпдоа и
снабдијеваое гаспм и парпм, административне услуге, умјетнпст забава и рекреација те пстале усл. дјел)
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те је у 2017. гпдини са пстварених 536,6 милипна КМ већи за 26% у пднпсу на 2016. гпдину,
када је изнпсип 425,9 милипна КМ8. Такпђе, у истпм перипду је забиљежен стални раст извпза
предузећа са ппдрушја града, такп да је у 2017. гпдини изнпсип 263,3 милипна КМ или 29,5%
вище у пднпсу на извпз пстварен у претхпднпј гпдини, пднпснп 82,2% вище у пднпсу на 2013.
гпдину.
Табела 2 - Сппљнптргпвинска размјена града Градищка за перипд 2013-2017, милипни КМ

Ппдатак / гпдина

2013

2014

2015

2016

2017

Извпз

149,7

169,3

178,3

210,6

272,8

Увпз

168,5

163,1

177,9

215,3

263,8

Пбим сппљнптргпвинске размјене

318,2

332,4

356,2

425,9

536,6

Извпр ппдатака: Ппдручна привредна кпмпра Баоа Лука

Прерађивашка индустрија града пстварује 63,3% укупних прихпда пд извпза. Највећи извпзници
су предузећа из сектпра дрвппрераде, металппрераде и тргпвине9. Предузећа из сектпра
дрвппрераде су у 2017. гпдини пстварила гптпвп пплпвину укупнпг извпза града (49,4%).
Граф 8 - Структура извпза предузећа према дјелатнпсти 2017

Извпр ппдатака: Трпн, према ппдацима АПИФ-а

У 2017. гпдини, у пднпсу на претхпдну, евидентнп је ппвећаое извпза и прихпда предузећа,
дпк заппсленпст стагнира. Брпј заппслених радника не прати раст прихпда предузећа, збпг шега
прихпд пп раднику знашајнп расте (шак 21,5% у 2017. гпдини у пднпсу на претхпдну). Пвај
ппказатељ пквирнп гпвпри п ппвећаоу прпдуктивнпсти предузећа. Раст плата заппслених (7,5%
у 2017/2016) несразмјеран је псталим ппзитивним ппказатељима ппслпваоа (извпз, прихпд,
дпбит).
Граф 9 - Ппказатељи ппслпваоа предузећа 2017/2016. гпдина

8
9

Извпр ппдатака: Инфпрмација п стаоу у привреди у граду Градищка за 2017. гпдину
Извпр ппдатака: Трпн, према ппдацима АПИФа
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Извпр ппдатака: Трпн, према ппдацима АПИФа

III - 1.3.5. Лпкације за инвестиције у привреди

Greenfield инвестиције
Индустријска и ппслпвна зпна Нпва Тпппла пбухвата ппврщину пд 144 ha. Смјещтена је уз
регипнални пут Градищка-Баоалука и удаљена 10 км пд центра града те 7 км пд аутппута
Градищка-Баоалука. На ппдрушју зпне распплпжива је 91 парцела, ппврщине пд 3.000 м² дп
41.079 м². Зпна је ппремљена кпмуналнпм инфраструктурпм: впда, канализација, електришна
енергија, телефпн/интернет. Цесте унутар зпне су у изградои.
Зпна је 100% у власнищтву Града Градищка и пружа инвестиципне мпгућнпсти куппвине и
најма. Лпкације су ппгпдне за ппљппривреднп-прехрамбену, металппрерађивашку и
дрвппрерађивашку индустрију, индустрију текстила кпже и пбуће, кап и за сервисе, тргпвашке
центре, технишке и инжеоерске услуге.
Ппслпвна зпна Лиман, пбухвата ппврщину пд 350 ha. Удаљена је 5 км пд градскпг ппдрушја,
смјещтена на пбали ријеке Саве. Имајући у виду знашај пве зпне, кап и тренутне пкплнпсти и
мпгућнпсти финансираоа реализације прпјекта зпне, кпнашни пблик, велишина и структура
зпне, кап и саме парцеле у зпни ће се дефинисати у нареднпм перипду, у дпгпвпру са вищим
нивпима власти и будућим инвеститприма. Зпна је ппвезана сапбраћајнпм пбилазницпм (дип
сапбраћајнице је у изградои) истпшнп пд аутппута Градищка – Баоа Лука и налази се гптпвп на
раскрсници кљушних путних праваца (аутппут Бепград - Загреб и кпридпра 5Ц). Зпна је пд
државнпг знашаја и за БиХ те је интегрисана у прпстпр нпвпг гранишнпг терминала кпји је фази
изградое. Наслаоа се на главне сапбраћајнице, укљушујући и аутппут. Интерна сапбраћајна и
кпмунална инфраструктура унутар зпне није изграђена. Зпна је у јавнпм власнищтву и пружа
инвестиципне мпгућнпсти куппвине и закупа. Лпкације су ппгпдне за лпгистишке и каргп
центре, међунарпдне щпедиције, велика међунарпдна предузећа те тргпвинске и трансппртне
кпмпаније.
На ппдрушју града на распплагаоу је вище brownfield лпкалитета ппгпдних за инвестираое, са
пптпунп или дјелимишнп изграђенпм инфраструктурпм. Већина их је у приватнпм власнищтву и
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пружају инвестиципне мпгућнпсти најма или куппвине пбјеката, прпизвпдних ппгпна или
земљищта.
Близина царинскпг терминала дпдатнп утише на атрактивнпст пвих лпкација за инвестираое.
Brownfield лпкалитети кпји мпгу бити ппнуђени инвеститприма за улагаое, билп да су у
приватнпм или градскпм власнищтву кпнстантнп се прпмпвищу пд стране града и детаљне
инфпрмације п ппјединашним лпкацијама су адекватнп представљене и дпступне
пптенцијалним инвеститприма. Дијапазпн пбјеката је дпста щирпк и пбухвата прпизвпдне
ппгпне, канцеларијске прпстпре, магацинске прпстпре и сл., ппјединашних ппврщина дп шак
16.000 m2.

III - 1.3.6. Лпкални екпнпмски развпј

Град Градищка је у претхпднпм перипду усппставила институципнални пквир за лпкални
екпнпмски развпј, кпга шини Пдсјек за ЛЕР и има надлежнпсти јединице за лпкални екпнпмски
развпј. У пквиру Службе градпнашелника, прганизпвана је функција ппдрщке инвеститприма
кпја ће, у складу са развпјем капацитета и ствпреним мпгућнпстима, у будућнпсти прерасти у
Центар за инвеститпре.
Привредни савјет града функципнище пд 2014. гпдине и представља савјетпдавнп тијелп
састављенп пд представника Градске управе, јавних служби, приватнпг сектпра и прганизација
цивилнпг друщтва. Пснпвна функција привреднпг савјета јесте јашаое јавнп-приватнпг дијалпга
у циљу ствараоа бпљег ппслпвнпг амбијента на ппдрушју лпкалне заједнице.
Развпјна агенција Градищка, пснпвана је у фебруару 2018. гпдине, са циљем сарадое са
дпмаћим и страним партнерима у реализацији прпјеката знашајних за развпј Градищке. Задатак
Развпјне агенције је да припрема прпјекте за реализацију у пквиру прекпгранишне сарадое и
INTER REG прпграм кпји финансира Еврппска унија. Развпјна агенција је сервис удружеоима и
предузећима са ппдрушја града и пружа им ппмпћ у писаоу прпјеката за аплицираое према
пптенцијалним дпнатприма.

III - 1.3.7. Туристишки пптенцијали, инфраструктура и услуге

Пптенцијал града Градищка у пбласти туризма прпистише из ппвпљнпг гепграфскпг пплпжаја,
прирпдних бпгатстава плишених у бпгатим впдптпкпвима и великпм щумскпм бпгатству
планина Кпзаре и Прпсаре са разнпликпм флпрпм и фаунпм кпје се прптеже и на ппдрушје
Ппткпзарја и Лијевша, кап и из изузетнп бпгатпг истпријскпг и културнпг наслијеђа кпје сеже дп
праистпријскпг перипда.
Данас је мпгуће издвпјити три пбласти знашајне за туризам града Градищка:
I.
II.
III.

Кпзара, Прпсара и Ппткпзарје (брдскп-планинскп ппдрушје);
Ппсавина са градским ппдрушјем, Дпопм Дплинпм, ријекпм Савпм и оеним притпкама;
Лијевше ппље.

Директан излаз на ријеку Саву, прирпдна птвпренпст ''савским кпридпрпм'' на истпк и на запад,
птвпренпст крпз планинскп залеђе на југу према Јадранскпм мпру и дпбрп развијена
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сапбраћајна инфраструктура, дају Градищци вепма ппвпљан сапбраћајнп-гепграфски пплпжај.
Пвакав интер-регипнални знашај пвпм прпстпру даје важну транзитну функцију10.
Прекп теритприје града Градищка прплази знашајна сапбраћајница према Републици Хрватскпј,
шланици Еврппске Уније, са кпјпм теритприја града граниши у дужини пд 58 км: Баоа Лука Градищка - Пкушани (сппј на аутппут Загреб - Бепград), а у близини су и међунарпдни
аерпдрпми Баоа Лука (30 км) и Загреб (130 км).
И ппред шиоенице да привреда града биљежи сталан раст у претхпдним гпдинама, туризму
кап важнпј привреднпј грани није ппклпоен већи знашај, такп да ни ппстпјећи пптенцијали
нису стављени у функцију на пдгпварајући нашин.
На примјер, знашајан неискприщтени пптенцијал ппстпји у ријешнпм сапбраћају, јер је ријека
Сава цијелим свпјим тпкпм дуж границе БиХ-Хрватска (333 км) плпвна11 већим дијелпм гпдине
(cca. 310 дана), а наслаоа се и на плпвни пут Дунава кпји је ппвезује са главним ријешним
путевима Еврппе. Међутим, стављаое пвпг ријешнпг кпридпра у функцију, псим изражене
лпкалне иницијативе, захтијева и знашајне активнпсти са државнпг и регипналнпг нивпа.
Свакакп, ријека Сава пружа и дпбре услпве за развпј наутишкпг туризма и сппртпва на впди12, а
Градищка је већ преппзната кап рибплпвна регија кпја са сусједним ппщтинама и већим
притпкама ријеке Саве (Уна, Врбас) представља шестп пдредищте рибплпваца из регије и
свијета. Пвај се туристишки пптенцијал ефектуира крпз прганизацију брпјних такмишеоа,
захваљујући бпгатству рибљег фпнда, нарпшитп израженпм у ципринидним врстама.
Дпдатни пптенцијал ппстпји и у прпмпцији дестинација пд културнп-истпријскпг знашаја, кап
щтп је нпр. археплпщкп налазищте Манастирищте у Гпроим Кијевцима, са пстацима
грађевинске архитектуре римскпг перипда дп средоег вијека или археплпщкп налазищте
Врбащки град (Castrum Orbaszka) са артефактима из дужег временскпг перипда, пд римскпг дп
аустрпугарскпг дпба. Ппсебан пптенцијал је Дпоа Дплина, археплпщкп налазищте брпнзанпг и
жељезнпг дпба, са спјенишким насељем, јединственим за пву регију, шију атрактивнпст за
ппсјетипце ппдиже и неппсредна близина защтићенпг барскпг резервата Бардаша, на
теритприји сусједне ппщтине Србац.
Истпријске знаменитпсти кпје, псим археплпщких налазищта, укљушују манастире и цркве,
карактерищу Кпзару кпја већ прекп 50 гпдина има статус Наципналнпг парка и шини знашајан
пптенцијал за туризам Градищке и сусједних ппщтина на шијпј се теритприји пва планина
прпстире. Некпликп излетищта, међу кпјима се истише Излетищте Субптићи са свпјим
пјещашким стазама и пдмприщтима, ппвећава атрактивнпст брдскп-планинскпг дијела града
кап ппжељне туристишке дестинације, ппгптпвп имајући у виду мпгућнпст даљег унапређеоа
садржаја, крпз мпгуће увпђеое етнп-екп садржаја на тим лпкацијама.
Већ присутан манифестаципни туризам има знашајан пптенцијал за даље щиреое, имајући у
виду и будуће ппбпљщаое сапбраћајне инфраструктуре, нарпшитп са скпрпм изградопм нпвпг
гранишнпг прелаза те заврщеткпм аутп-пута према Хрватскпј/ЕУ, уз нпви мпст прекп ријеке Саве
и нпви сппјни пут на аутппут Бепград-Загреб.
Птвара се прпстпр за нпве манифестације кап и за унапређеое ппстпјећих, кап щтп су
„Градищка јесен, „Градищкп љетп“, „Дани зиме на Кпзари“, „Здравпфест“, КпзАрс“, Пптпзарскп
ппсијелп“, Петрпвдански сабпр фплклпра“, „Кпзарски етнп“ итд.
10

Градищка је данас најфреквентнији гранишни прелаз за путнишки и теретни сапбраћај у БиХ, са
кпмплетнпм ппремпм за кпнтрплу и цариоеое свих врста рпба те са прекп 4 милипна путника гпдищое
11
Плпвнпст Саве је пгранишена псцилацијама впдпстаја (виспке или ниске впде), мпгућнпщћу прпласка
исппд мпстпва, плићацима и неуређеним пщтрим кривинама на ппјединим дипницама тпка ријеке
12
У пвпм тренутку не ппстпје пристанищни капацитети нити пдгпварајући пбјекти типа марина и сл.
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Већ ппстпјећа такмишеоа у сппртпвима на впди и рибплпву са припадајућим манифестацијама
свакакп шине дпбар пптенцијал за нпви замах туристишкпј привреди града.
Бправак туриста на ппдрушју града мпгућ је у 5 мптела („Taxi bar“, „Еурека“, „Italy“, „Atos“ и
„Actros“), бунгалпвима „Балкис“ и „Рибарски сан“, пренпћищту „Језерп“ и хпстелу „Арт“, са
укупнп 214 лежајева расппређених на 58 спба, 11 бунгалпва и 4 апартмана 13.
Накпн пада брпја дплазака и нпћеоа на теритприји града у перипду 2010-2014, пд 2015. гпдине
биљежи се ппзитиван тренд, такп да је 2017. гпдина дпстигла рекпрдну 2010. гпдину.
Забиљеженп је 3.665 дплазака са укупнп 5.551 нпћеоем, пд шега су пкп 61% (3.382) пстварили
страни гпсти14.

III - 1.3.8. Ппљппривредни пптенцијали и прпизвпди, ппљппривредна дпмаћинства

Град Градищка је традиципналнп пкренут ппљппривреди те се, уз прерађивашку индустрију,
ппљппривреда сматра главним привредним пслпнцем града, щтп је видљивп и из шиоенице да
је Градищка један пд највећих прпизвпђаша хране у Републици Српскпј и БиХ.
Шак 72% дпмаћинстава града су руралнпг типа и највећим дијелпм свпју егзистенцију пстварују
у сектпру ппљппривредне прпизвпдое, какп за сппствене пптребе, такп и за тржищте.
Ппсебан пптенцијал за развпј ппљппривредне прпизвпдое имају дплинска тла у Лијевше ппљу
и уз рјешицу Јабланицу, Врбащку и Лубину, те пбрпнци Кпзаре и Прпсаре. Схпднп Карти
упптребне вриједнпсти земљищта рађенпј за пптребе Прпстпрнпг плана РС, шак 92.13%
ппљппривреднпг земљищта града заузимају земљищта кпја припадају првпј групи земљищта
пп упптребнпј вриједнпсти (2. – 4. категприја).
Cca. 78% укупнпг пбрадивпг земљищта је у ппсједу приватнпг сектпра.
Релативнп велике ппврщине и виспк квалитет ппљппривреднпг земљищта ппвпљне
кпнфигурације шине пгрпман пптенцијал за будући развпј агрпкпмплекса.
Ппљппривреднп земљищте прпстире се на прекп 500 km2, щтп шини 2/3 (50.003 ha) укупне
теритприје града, дпк пстатак ппкривају щуме (20.877 ha) и неплпднп земљищте (5.284 ha). Шак
93,2% ппљппривреднпг земљищта је пбрадивп и шине га пранице (37.311 ha), впћоаци (2.228
ha), ливаде (7.077 ha) и винпгради (8 ha).

13

Ппдаци из „Материјала за израду Стратегије развпја туризма града Градищка“, ЈУ „Туристишка
прганизација града Градищка“.
14
Ппдаци Републишкпг завпда за статистику РС
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Граф 10 - Структура пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта града Градищка, 2017. гпдина

Извпр ппдатака: Евиденција Одјељеоа за привреду и ппљппривреду

Статистишки ппдаци везани за ппљппривреду су знашајнп изгубили на репрезентативнпсти пд
2013. гпдине када је ппкренут прпцес пререгистрације ппљппривредних газдинстава (у
кпмерцијална и некпмерцијална), а званишна статистика ппстала заснпвана на ппдацима п такп
пререгистрпваним газдинствима, културама и ппврщинама. Пд укупнп 4.339 ппљппривредних
газдинстава регистрпваних на ппдрушју града Градищка упши ступаоа на снагу актуелнпг
правилника (1.11.2013. гпдине), дп краја 2017. гпдине пререгистрацију је изврщилп свега 60%
(2.606 са крајем 2017. гпдине, пднпснп 2.840 срединпм 2018. гпдине) па се званишна структура
газдинстава, земљищта и култура из времена прије регистрације сматра ппузданијим
ппказатељем негп садащоа. Такпђе, примјетнп је да су у прпцес пререгистрације ущла
углавнпм већа ппљппривредна газдинства па је брпј званишнп регистрпваних маоих
газдинстава (ппврщине дп 10 ha каквих је cca. 90% пд укупнпг брпја) данас знашајнп маои у
пднпсу на 2013. гпдину (31.12.2017. гпдине – 2.316, у пднпсу на 3.858 из пктпбра 2013. гпдине).

Оива

Ливада

Шума

Пащоак

Впћоак

Псталп

Трстици

Неплпднп

Бащта, врт

Винпград

Рибоак

УКУПНП

Табела 3 - Структура ппљппривреднпг земљищта града Градищка регистрпванпг 31.10.2013. гпдине – прије
ступаоа на снагу нпвпг правилника

20.407,82

3.051,49

2.275,27

1.083,83

841,36

247,23

113,81

11,01

9,97

2,03

0,74

28.044,56

Имајући у виду недпрешенпсти званишне статистике те резултате накнадних истраживаоа и
увида у стаое на терену, градске службе15 су изврщиле прпцјену стаоа на терену тпкпм 2018.
гпдине према кпјпј на теритприји града Градищка, у руралнпм ппдрушју, живи нещтп прекп
15

Пдсјек за ппљппривреду унутар Пдјељеоа за привреду и ппљппривреду града Градищка
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10.000 дпмаћинстава, пд тпга са ппљппривредпм кап пснпвнпм дјелатнпсти cca. 2.000
дпмаћинстава (20%), дпк је кпд 6.000 дпмаћинстава (60%) ппљппривреда самп дппунска
дјелатнпст. Пкп 2.000 дпмаћинстава (20%) у руралнпм ппдрушју града се не бави
ппљппривреднпм прпизвпдопм.
Усљед актуелних климатских прпмјена ппљппривредна прпизвпдоа је недпвпљнп
припремљена за све израженије ризике (елементарне неппгпде типа мраза, ппплава, града и
сл.) и трпи знашајне щтете на теритприји града Градищка, прпцијеоене на прекп 76 милипна
КМ у перипду 2012 – 2017. Јединп је 2013. гпдина прпщла без щтета, али је изузетан рпд свих
култура забиљежен у цијелпј регији те гпдине дпвеп дп великих рпбних вищкпва и знашајнпг
смаоеоа цијена прпизвпда, щтп је ппет дпдатнп смаоилп прпфитабилнпст ппљппривредне
прпизвпдое.

16

Табела 4 - Преглед щтета у ппљппривреди за перипд 2012. – 2017. гпдина

Мјесец и гпдина

Неппгпда

Врста прпизвпдое

Штета, мил. КМ

Април 2012. г.

Мраз

Впћарствп и ппвртларствп

24,02

Мај и јуни 2014. г.

Град

Впћарствп и ппвртларствп

11,51

Мај и септембар 2014. г.

Ппплаве

Ратарствп и стпшарствп

2,15

Мај 2015. г.

Град

Впћарствп, ппвртларствп, ратарствп

4,17

Јануар 2016. г.

Снијег

Пластеници, стакленици и щтале

0,86

Април и јуни 2016. г.

Мраз, град

Впћарствп и ппвртларствп (маое)

17,81

Април 2017. г.

Мраз

Впћарствп

16,05

Укупнп

76,57

И ппред претрпљених щтета ппсљедоих 5-6 гпдина, ппљппривреду града Градищка и даље
нпсе: ратарствп, ппвртларствп, впћарствп и стпшарствп.

РАТАРСТВО И ПОВРТЛАРСТВО
Ратарску прпизвпдоу је у ппратнпм перипду карактерисала ппвећана прпизвпдоа кукуруза, уз
смаоеое прпизвпдое крмнпг биља и пщенице. Ппследоих гпдина дпщлп је дп ппвећаоа
сјетвених ппврщина ппд кукурузпм, али јпщ знашајније ппвећаое су забиљежили раж, јешам,
зпб и тритикале. Ппрасле су и ппврщине ппд ппврћем, такп да је крајем 2017. гпдине билп
укупнп 25.980 ha сјетвених ппврщина, пд шега 1.020 ппд ппврћем, 12.000 ппд кукурузпм, 3.500
ппд пщеницпм и 4.280 ппд крмним биљем.
У ратарскпј и ппвртларскпј прпизвпдои дплази дп ппстепенпг увпђеоа адекватних
агрптехнишких мјера (нпр. навпдоаваое у ппвртларству и прпизвпдои кукуруза) кпје
дппринпсе бпљем урпду, иакп временске неппгпде и даље перипдишнп нанпсе знашајне щтете.
Ппвртларска прпизвпдоа заснива се на прпизвпдои ппврћа на птвпренпм ппљу - cca. 1.100 ha
и пластеницима (рјеђе у стакленицима) – cca. 30 ha.
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Табела 5 - Најзаступљеније ппвртларске културе на ппдрушју града:

Ппвртларска
култура
Крпмпир
Купус
Лубеница
Црвени лук
Паприка
Парадајз
Псталп

Ппврщина
(ha)
660,0
137,5
115,5
77,0
44,0
22,0
44,0

%
60,0
12,5
10,5
7,0
4,0
2,0
4,0

Укупна прпизвпдоа ппврћа прпцјеоује са на cca. 50.000 тпна, а уз прпсјешну цијену пд cca. 0,35
КМ/кг, укупан прихпд пд ппвртларске прпизвпдое мпгап би изнпсити пкп 17,5 милипна КМ.

ВОЋАРСТВО
Град Градищка има ппсебнп ппвпљне агрпклиматске услпве за впћарску прпизвпдоу па је у
дужем временскпм перипду, све дп 2012. гпдине, биљежен велики ппраст засниваоа виспкп
интензивних засада впћа, какп у брдскпм, такп и у равнишарскпм ппдрушју града. Раст је
заустављен са првим великим щтетама 2012. гпдине, а стагнација се наставила и у перипду
накпн 2013. гпдине, када су биљежене временске неппгпде са великим щтетама у
ппљппривреди.
И ппред тпга, шак 40% прпизвпдое впћа Републике Српске пствари се на теритприји града
Градищка. Ппд впћоацима је пкп 1.750 ha, са пкп 400 активних прпизвпђаша, углавнпм на
маоим ппврщинама (1 – 5 ha), а псим индивидуалних прпизвпђаша у прпизвпдои впћа
ангажпвана су и привредна друщтва. Смјещтајни капацитет хладоаша је пкп 15.000 тпна, щтп је
јпщ увијек недпвпљнп за пптенцијал прпизвпдое на теритприји града.
17

Табела 6 - Преглед структуре засада на ппдрушју града Градищка 2017. гпдине

Врста впћа
Јабука

Ппврщина,
хa

Принпс
t/хa

%

Укупан пшекивани
принпс - t

1.150

65,72

35

40.250

Крущка

360

20,57

25

9.000

Щљива

160

9,14

25

4.000

80

4,57

20

1.600

1.750

100

-

54.850

Бресква, трещоа, вищоа, дуоа
Укупнп

У међувремену, дпщлп је и дп дпдатнпг прпщиреоа ппврщина ппд впћем, такп да је прпцјена
да је данас ппд јабукпм cca. 1.330 ha и крущкпм cca. 400 ha, щтп пмпгућава укупну прпизвпдоу
пд cca. 60.000 тпна у услпвима прпсјешних принпса.
Ппд винпградима је самп 8 ha, а арпматишнпг биља гптпвп да и нема, такп да пве двије културе
имају занемаривп ушещће у укупнпј прпизвпдои.
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Пшеларствп је у благпм ппрасту, са пкп 5.400 пшелиоих друщтава и прекп 100 пшелара
прганизпваних у два удружеоа.

СТОЧАРСТВО
Већ дужи низ гпдина, стпшарствп је знашајна грана ппљппривреде за град Градищку, с тим да је
у структури саме прпизвпдое ппсљедоих гпдина дпщлп дп брпјних прпмјена. Пд некадащое
лидерске ппзиције у свиопгпјству (индустријски узгпј и држаое племенитих пасмина,
првенственп на фарми у Нпвпј Тпппли), са прекп 30% ушещћа у РС, фпкус је премјещтен на
прпизвпдоу млијека, щтп је у први план истаклп гпведарствп.
Данас се на теритприји града прпизведе прекп 20 милипна литара млијека пд прекп 4.000
музних крава18, дпк се гпдищое утпви и прекп 4.000 јунади.
Свиопгпјствп је и даље знашајнп присутнп те се прпцјеоује да град данас има пкп 7.500
расплпдних крмаша и cca. 50.000 тпвних свиоа гпдищое.
Пилићарствп је такпђе дпживјелп видљив раст па град данас распплаже са 30 пбјеката за тпв
пилића, капацитета cca. 300.000 пилића пп турнусу. Тп знаши да се гпдищое мпже утпвити пкп
1.500.000 пилића, щтп пмпгућава прпизвпдоу пд cca. 3 милипна кг свјежег пилећег меса.
Привреда града Градищка традиципналнп је заснпвана на ппљппривреди. Ппсљедоих
гпдина расте знашај прерађивашке индустрије, предвпђен сектприма дрвппрераде,
металппрераде те прераде хране кпји нпсе највећи дип прихпда, дпбити, извпза и
заппсленпсти на теритприји града.
У пбласти ппљппривреде Градищка има лидерску ппзицију у РС/БиХ у впћарству, нарпшитп у
прпизвпдои јабука, дпк је у стпшарству свиопгпјствп свпј некадащои примат уступилп
гпведарству (прпизвпдоа млијека, тпв јуница), а дјелимишнп и пилићарству. Захваљујући
великим ппврщинама квалитетнпг земљищта и ппвпљним климатским услпвима, ратарствп
и ппвртларствп су такпђе изузетнп развијени у ппређеоу са пстаткпм РС/БиХ, дпк се
винпградарствп и прпизвпдоа арпматишнпг биља гптпвп и не примјећују.
Прихпди и дпбит привреде кпнстантнп расту, дпк заппсленпст и плате стагнирају, щтп указује
на ппраст прпдуктивнпсти, али нивп плата заппслених не прати тај тренд, пстајући исппд
прпсјека РС. Tрендпви раста ппменутих припритетних сектпра, уз знашајнп ушещће и раст
сектпра тргпвине, дају пснпв за даље активираое привредних пптенцијала.
Стратещки изазпв за град биће даље унапређеое кпнкурентнпсти лпкације щтп ће
пмпгућити раст заппсленпсти, ппдржати развпј људских ресурса и предузетнищтва, какп крпз
ефикаснп стављаое у функцију ппстпјећих brownfield капацитета, ппстпјећих и планираних
ппслпвних зпна, такп и крпз ппбпљщаое структуре лпкалне привреде, пд ппвећаоа
прерађивашких капацитета, првенственп у преради хране, ппвећаоа капацитета за шуваое
впћа, увпђеоа мпдерних технплпгија и инпвативних рјещеоа у прерађивашкпј индустрији па
дп снажнијег раста сектпра кпји имају видљив пптенцијал, али су претхпдних гпдина били
занемарени, кап щтп су туризам, лпгистика, трансппрт и сл.
Ппсебан изазпв представљаће и смаоеое ризика пд щтета узрпкпваних прирпдним
неппгпдама у ппљппривреди, кпје су практишнп зауставиле раст интензивних засада, пд впћа
и ппврћа дп житарица, у перипду пд ппсљедоих щест гпдина.
Кап кљушнп питаое намеће се рјещаваое већ израженпг демпграфскпг прпблема –
кпнстантне депппулације кпја лпкалну привреду пставља без главнпг ресурса, адекватнп
прпфилисане радне снаге.
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Пп званишним ппдацима АПИФ-а тај брпј је 3,767, али је сигурнп да пдређен брпј индивидуалних
прпизвпђаша није регистрпван па самим тим нити евидентиран у званишним статистикама.
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III – 1.3.1. Ппслпвнп пкружеое

Ппсебнп битна претппставка за раст лпкалне екпнпмије је и ппслпвнп пкружеое на теритприји
града. Крајем 2017. гпдине Град Градищка је успјещнп пкпншала прпцес у пквиру Прпграма
сертификације ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа у југпистпшнпј Еврппи (BFC SEE – Business Friendly
Certification South East Europe) те се на тај нашин сврстала у групу пд пкп 90 јединица лпкалне
сампуправе у регији кпје су се ппзитивнп истакле у ствараоу услпва за развпј бизниса и
привлашеое инвестиција.
Град је задпвпљип и дпбрим дијелпм премащип захтјеве пп свим критеријумима:

1. Стратегија екпнпмскпг развпја
 Ушинити транспарентнијим извјещтаје п реализацији стратегије;
2. Прганизаципна јединица задужена за лпкални екпнпмски развпј
 Унаприједити анкетираое ппслпвне заједнице те урађене анализе нашинити
транспарентним;
 Унаприједити базе ппдатака те интерне капацитете јединице за ЛЕР;
3. Стални Привредни савјет
 Пдржати динамику рада кпји је пптребнп стандардизпвати, перипдишнп радити
сектпрски те кпнстантнп прпмпвисати и ушинити максималнп транспарентним;
4. Систем услуга за дпбијаое грађевинске дпзвпле
 Унаприједити технишке и људске ресурсе;
5. Аналитишка пснпва за ппдрщку лпкалнпј ппслпвнпј заједници и привлашеое
инвестиција
 Развити прпцедуре и нпву прганизацију рада (укљушујући истраживаоа и анкете),
прпщирити пбухват у прикупљаоу ппдатака те ппјашати базе и интерне ресурсе;
6. Активнпсти на прпмпцији улагаоа и квалитета ппслпвнпг пкружеоа у граду
 Систематизпвати активнпст, уз сталан рад на пдржаваоу и ппбпљщаоу интернет
(укљушујући друщтвене мреже) презентације града;
7. Кредитна сппспбнпст и кредитна пправданпст
 Задржати дпбре праксе задуживаоа самп за пптребе реализације развпјних
дпкумената и Плана капиталних инвестиција;
8. Праћеое динамике лпкалнпг тржищта рада и активан пднпс према утврђенпм стаоу и
пптребама
 Кпнтинуиранп снимати пптребе лпкалне привреде (анкете, истраживаоа) за
раднпм снагпм те наставити са адекватним измјенама щкплскпг прпграма у складу
са дефинисаним пптребама ппслпвне заједнице:
9. Сарадоа јавнпг и приватнпг сектпра
 Наставити дпбре праксе, на транспарентан нашин
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10. Адекватна инфраструктура и ппуздане кпмуналне услуге
 Пбезбиједити ставпве ппслпвне заједнице у дефинисаоу припритета;
 Пбезбиједити систем за пријаву кпмуналних прпблема кпји укљушује и
транспарентну инфпрмацију п нашину рјещаваоа тих прпблема;
11. Град прпвпди транспарентну ппреску пплитику и пплитику наплате такси кпјима се
стимулище екпнпмски развпј
 Укљушити ппслпвну заједницу (Привредни савјет) у дпнпщеое пдлука п врстама и
висини лпкалних такси
 Увести систем плакщица за припритете и пптенцијалне инвеститпре;
12. Инфпрмаципне технплпгије и кпмуникација
 Даља мпдернизација ИКТ система, са сталним системпм мпнитпринга;
 У пквиру система развити механизам пријема жалби и сл., са транспарентним
нашинпм ппступаоа пп истим;

Евидентнп је да је пп неким пд наведених критеријума пптребнп интензивније радити какп би
се дпдатнп унаприједилп лпкалнп ппслпвнп пкружеое, даље унапређујући неппсредну
сарадоу између градске администрације и лпкалне привреде, уз бпљу дпкументпванпст
пдређених прпцеса.

III.1.4. Преглед стаоа и кретаоа на тржищту рада
III - 1.4.1. Заппсленпст

Заппсленпст19 на ппдрушју града Градищка у свим сектприма (привредна друщтва, сампстални
предузетници, јавне устанпве, фпндпви, банке и псталп), у ппсљедоих пет гпдина има нещтп
израженији тренд раста пд прпсјека Републике Српске.
На дан 31.12.2017. гпдине брпј званишнп заппслених изнпсип је 9.47520, щтп је за 446 (5%) вище
негп гпдину дана раније, пднпснп за 1.050 (12,5%) вище негп крајем 2013. гпдине кпја је била
ппсљедоа гпдина у кпјпј је забиљежен негативан тренд заппщљаваоа на теритприји града.
И ппред пстварених ппзитивиних трендпва у заппсленпсти, нису забиљежени
задпвпљпјавајући трендпви у кретаоу плата на теритприји града, јер се прпсјешна плата и даље
налази исппд нивпа Републике Српске и та се разлика не смаоује.

19

У пвај брпј нису укљушени заппслени у пдбрани, заппслени на индивидуалним ппљппривредним
газдинствима, те заппслени кпд међунарпдних прганизација и у представнищтивма БиХ у инпстранству
20
Извпр: Инфпрмација п стаоу у привреди у граду Градищка за 2017. гпдину
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Табела 7 - Прпсјешне нетп плате за перипд 2013 – 2017. гпдина

Прпсјешна нетп
плата
Градищка
РС
% (пд РС)

2013

2014

754
808
93,32%

763
825
92,48%

2015

2016

766
831
92,18%

2017

789
836
94,38%

766
831
92,18%

Извпр ппдатака: Инфпрмација п стаоу у привреди града Градишка за 2017. гпдину

Ипак, најбрже растући сектпри (прерађивашка индустрија) се све вище сусрећу са прпблемпм
недпстатка радне снаге, щтп је креиралп притисак на ппвећаое плата, нарпшитп за струшну
радну снагу. У наредним гпдинама се пшекује јашаое тпг тренда, щтп би, уз пшекивани
привредни раст узрпкпван лпкацијскпм преднпсти града, требалп дпвести тп видљивијег
ппраста прпсјешних плата на теритприји лпкалне заједнице.
Према ппдацима Ппреске управе РС п лицима кпјима се пп пснпву заппслеоа уплаћују ппрези
и дппринпси на лишна примаоа (евиденција заппслених пп пснпву пребивалищта), на дан
30.6.2018. гпдине на теритприји града Градищка, укупан брпј заппслених изнпсип је 11.274, щтп
је ппвећаое пд 246 лица за првих 6 мјесеци 2018. гпдине (11.028 заппслених на дан 31.12.2017.
гпдине).
Табела 8 - Укупан прпсјешан брпј заппслених на гпдищоем нивпу

Ппдрушје
Градищка
РС

2013
8.425
238.640

ГПДИНА
2014
2015
2016
8.631
8.792
9.029
241.544 245.975 253.306

2017
9.475
260.608

ИНДЕКС
2017/13
2017/16
112,46%
104,94%
109,21%
102,88%

Извпр ппдатака: Инфпрмација п стаоу у привреди у граду Градишка за 2017. гпдину

У структури заппслених, жене су 2012. гпдине шиниле нещтп исппд 43%, дпк у 2016. гпдини
ушещће жена у укупнп заппсленпј пппулацији прелази 45%.
Према ппдацима АПИФ-а на дан 31.12.2107. гпдине, у 493 регистрпвана привредна друщтва
заппсленп је 5.773 лица, пднпснп 61% пд укупнпг брпја заппслених у граду. Забиљежен је и
ппраст пд 46 нпвпзаппслених лица (2,9%) у пднпсу на претхпдну гпдину.
Ппсљедои распплпживи ппдаци п укупнпј заппсленпсти на теритприји града Градищка21 према
класификацији дјелатнпсти22 ппказују да је укупан брпј заппслених 12.710.
У наставку су приказане најзнашајније дјелатнпсти кпје су нпсипци заппщљаваоа на теритприји
града и заппщљавају прекп 80% пд укупнпг брпја заппсленпг станпвнищтва. Прерађивашка
индустрија са прекп 26% и тргпвина са прекп 19% ушещћа су најважније дјелатнпсти пп брпју
радних мјеста.

21

Ппдаци РЗЗС РС за 2016. гпдину
Ппдаци укљушују и заппслене у пбласти пдбране, на ппљппривредним газдинствима, кпд
међунарпдних прганизација те заппслене на теритприји других јединица лпкалне сампуправе
22
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Граф 11 - Заппслени пп дјелатнпстима, жене и мущкарци

Заппслени пп дјелатнпстима, мушкарци и жене
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Извпр ппдатака: РЗЗС РС

На теритприји града ппслује 5 великих правних лица (са прекп 250 заппслених) кпја
заппщљавају 27,5% пд укупнпг брпја заппслених и 15 средоих предузећа (са 50-249
заппслених) у кпјима је ангажпванп 25,9% заппслених, дпк препстала мала предузећа (са маое
пд 50 заппслених) шине 96% пд укупнпг брпја предузећа и заппщљавају 46,6% заппслене радне
снаге.
Међу десет највећих ппслпдаваца, уз пружапце услуга из јавнпг сектпра (дпм здравља,
бплница, градска шистпћа) налазе се шетири предузећа из прерађивашкпг сектпра (дрвппрерада
и металппрерада пп два предузећа) те пп једнп предузеће из сектпра вађеоа руде и камена,
текстилне и електрп-индустрије.

III - 1.4.2. Незаппсленпст

На дан 31.12. 2017. гпдине, на евиденцији незаппслених23 у граду Градищка евидентирана су
укупнп 9.532 лица, дпк се 5.608 лица (пд шега 2.727 или 48,63% жена) сматра активним
тражипцима ппсла, тј. активнпм ппнудпм радне снаге. Из ппменутпг прпизилази да су 3.924
лица пријављена на евиденцију углавнпм збпг пствариваоа других права (здравствене или
спцијалне защтите и сл.) и да нису активни тражипци заппслеоа.
У структури незаппслених (активна ппнуда) највище су заступљени квалификпвани радници,
технишари – ССС и неквалификпвани радници. На дан 31.12.2017. гпдине, на евиденцији
незаппслених лица није билп регистрпваних магистара (пп старпм прпграму) и дпктпра наука.

23

Из Инфпрмациије п спцијалнпј ситуацији за 2107. гпдину, а на пснпву ппдатака ЗЗЗ РС, Бирп Градищка
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Граф 12 - Квалификаципна структура активних тражилаца ппсла на дан 31.12.2017. гпдине

Извпр ппдатака: РЗЗЗ РС

Највећи брпј незаппслених су квалификпвани радници (III степен) - 2.112, затим ССС (IV степен)
- 1.468 и НК радници - 1.314.
На евиденцији незаппслених се налази и 136 ПК - НСС радника, 23 ВКВ радника, 44 лица са
ВЩС, 120 лица са ВСС (студијски прпграм у трајаоу пд три гпдине), 278 лица са ВСС (студијски
прпграм у трајаоу пд шетири, пет и щест гпдина), 10 лица са мастер диплпмпм (300 ECTS
бпдпва), те 103 лица без заврщене пснпвне щкпле.
У 2017. гпдини брпј нпвппријављених лица на евиденцији Бирпа за заппщљаваое Градищка
бип је 2.226. Брпј лица кпјa се први пут пријављују на евиденцију изнпсип je 723, щтп је за 330
маое негп 2016. гпдине.
У тпку 2017. гпдине, са евиденције незаппслених пдјављена су 3.532 лица, пд шега, пп пснпву
заппслеоа и пбављаоа приватне дјелатнпсти 1.789, дпк је 251 лице стеклп услпве за
пензипнисаое и брисанп са евиденције незаппслених.
Шак 1.077 лица пдјављенп је збпг неппщтпваоа рпкпва јављаоа на Бирп. Наведена категприја
накпн щест мјесеци стише правп за ппнпвнп пријављиваое и тада се евидентирају кап лица кпја
се први пут пријављују на Бирп, збпг шега пвај брпј нпвппријављених лица треба узети са
резервпм. Пстатак пдјављених пднпси се на пдјаве пп пснпву наставка щкплпваоа, прпмјене
щкплске спреме, пресељеоа и других лишних разлпга.
Највећа кпнцентрација незаппслених је у старпснпј групи пд 40 дп 65 гпдина. Ушещће
незаппслене женске радне снаге у најмлађим и најстаријим категпријама незаппслених је
нещтп ниже (43% дп 20 гпдина и 33,33% прекп 60 гпдина), дпк у средоем старпснпм расппну
(пд 24 дп 50 гпдина) изнпси прекп 50%.
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Граф 13 - Старпсна структура активних тражипца ппсла на дан 31.12.2017. гпдине
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Извпр ппдатака: ЗЗЗ РС

Тпкпм 2018. гпдине наставља се тренд смаоеоа брпја евидентираних незаппслених лица, такп
да на дан 31.5.2018. гпдине брпј активних тражилаца ппсла изнпси 5.384 или за 224 лица маое
негп на истеку претхпдне гпдине. Ушещће незаппслених жена изнпси 50,1%.
Уз већ наведене разлпге за брисаое са евиденције, смаоеоу брпја незаппслених лица
дппринијеле су и активне мјере заппщљаваоа кпје су првенственп укљушивале реализацију
прпграма и прпјеката ппдрщке заппщљаваоу и сампзаппщљаваоу незаппслених лица –
активних тражилаца ппсла, путем малих грантпва.
У сарадои са ЗЗЗ РС и респрним министарствпм у тпку 2017. гпдине ппкренутп је 5 прпјеката,
пд кпји су неки јпщ увијек у тпку, такп да кпнашне резултате јпщ није мпгуће сагледати. Дпк за
неке пд прпјеката није билп заинтереспваних ппслпдаваца (нпр. „Прпјекат пбуке,
дпквалификације и преквалификације“), неки су ипак успјещнп реализпвани, кап нпр.
„Прпјекат ппдршке сампзаппшљаваоу“, у пквиру кпјег је пдпбренп и реализпванп 15 захтјева
уз исти брпј укљушених лица. У пквиру „Прпјекта ппдршке заппшљаваоу и сампзаппшљаваоу
дјеце ппгинулих бпраца, РВИ и незаппслених демпбилисаних бпраца ВРС“ пдпбрена су 3
захтјева за заппщљаваое дјеце ппгинулих бпраца и реализпван један, а пдпбрена су и
реализпвана 2 захтјева за сампзаппщљаваое. Кпд РВИ и демпбилисаних бпраца ВРС заппсленп
је 7 лица крпз 3 прпјекта те ппдржанп сампзаппщљаваое 7 лица. “Прпјекат ппдршке
заппшљаваоу Рпма” ппдржап је сампзаппщљаваое једнпг лица, на пснпву самп једнпг
ппднесенпг захтјева, кап и заппщљаваое 13 лица кпд ппслпдавца, на пснпву пдпбрених 11
захтјева. Крпз прпјекат ппдрщке стицаоу раднпг искуства виспкппбразпваних младих људи „Први ппсап", ангажпванп је 8 лица кпд истп тпликп ппслпдаваца.
На прпстпру града Градищка ппвећава се интереспваое за сампзаппщљаваое, кап и за
заппщљаваое кпд привредних субјеката. Наведени прпјект и прпграми заппщљаваоа пружају
адекватну ппдрщку, какп незаппсленим лицима, такп и ппслпдавцима.
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Извпр ЗЗЗ РС
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Уз већ ппстпјећу активнпст ппсредпваоа при заппщљаваоу, Завпд за заппщљаваое прпвпди и
активнпсти едукације незаппслених лица за активнп тражеое ппсла у пквиру Клуба за тражеое
ппсла.
На пснпву незванишних ппдатака јавних устанпва тренутнп је у јавнпм и приватнпм сектпру
заппсленп 10.134 радника и за пкп 90% оих се редпвнп измирују пбавезе дппринпса пд стране
ппслпдаваца.
Статистишки ппдаци и даље не дају пптпуну слику п стаоу заппсленпсти и незаппсленпсти, јер
не ппстпје систематизпвани ппдаци п брпју лица ангажпваних пп угпвпру п дјелу, сезпнским
ппслпвима за кпје нису пријављени итд., иакп се, на пснпву кпнтаката са ппјединим
ппслпдавцима и незаппсленим лицима, мпже утврдити да тај брпј није занемарив.

III - 1.4.3. Пензипнери

На дан 31.12.2017. гпдине, на ппдрушју града Градищка билп је укупнп 8.944 пензипнера или
18% пд укупнпг брпја станпвника града25, щтп је ппвећаое пд 128 у пднпсу на крај претхпдне
гпдине. Пкп 85% пве пппулације прганизпванп је у пквиру Удружеоа пензипнера активнпг крпз
20 мјесних удружеоа.
Прпсјешна исплаћена пензија у 2017. гпдини на теритприји града Градищка је била 305,26 КМ
или 87% пд прпсјешнп исплаћене пензије на нивпу РС.
Главни узрпк пвакп ниске прпсјешне пензије је превеликп ушещће ппрпдишних и инвалидских
пензија. Лишних пензипнера има свега 57,5% (5.147), дпк је ппрпдишних 2.457 (27,5%), а
инвалидских 1.340 (15%).
Збпг лпщег спцијалнпг и екпнпмскпг пплпжаја, један дип пензипнера принуђен је да се
активира на тржищту рада, углавнпм нефпрмалнп, али званишни ппдаци п тпме у пвпм тренутку
не ппстпје. Збпг смаоене радне сппспбнпсти и других пгранишеоа кпја прате старију
пппулацију, ппбпљщаое свпг живптнпг стандарда пензипнери првенственп мпгу пстварити
крпз систем спцијалне защтите (лпкални и ентитетски бучети), а пптпм захваљујући дпбрпј
впљи друщтвенп пдгпвпрних ппјединаца и предузећа.

У прптеклпм перипду, градищка привреда пстварује сталан раст те је и ппраст заппсленпсти
израженији негп на нивпу РС. И ппред тпга, званишна стппа незаппсленпсти на ппдрушју града
пд скпрп 40% крајем 2016. гпдине, пстаје знашајнп вища пд прпсјека за РС (cca. 33%).
Ппсљедоих гпдина евидентан је тренд раста заппсленпсти и пада незаппсленпсти кпме
дппринпси и пдлив млађе радне снаге, углавнпм у земље западне Еврппе.
Квалификаципна и старпсна структура евидентираних незаппслених лица мпже пмпгућити
ппстпјећим припритетним сектприма (прерађивашка индустрија и ппљппривреда) да
прпнађу адекватну радну снагу (углавнпм КВ и ССС, свих старпсних група).
Важан стратещки изазпв представља ствараое динамишнпг тржищта рада кпје ће крпз
пдгпварајуће интервенције (пбуке, преквалификације, дпквалификације, ппдстицаји,
сарадоа јавнпг и приватнпг сектпра и друге) дппринијети ствараоу радне снаге усклађене са
пптребама лпкалне привреде.
25

РЗЗС РС у свпјпј публикацији „Градпви и ппщтине РС 2017. гпдине“ прпцјеоује брпј станпвника града
Градищка на 48.385
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III.1.5. Преглед стаоа и кретаоа у пбласти друщтвенпг развпја
III. 1.5.1. Образпваое

Закпнпм п пснпвнпм васпитаоу и пбразпваоу РС уређена је дјелатнпст пснпвнпг васпитаоа и
пбразпваоа кап дип јединственпг васпитнп-пбразпвнпг система Републике Српске. Скупщтина
града Градищка на сједници 18.04.2013. гпдине је дпнијела Пдлуку п уписним ппдрушјима на
ппдрушју града Градищка, дпк наставни план и прпграм пп кпјем се пстварује наставни прпцес
дпнпси министар на приједлпг Републишкпг педагпщкпг завпда.
Средства за рад щкплa кпје пснива Република пбезбјеђују се из бучета Републике, бучета Града
и других извпра према мпгућнпстима, дпк Град, на шијем ппдрушју се налази сједищте щкпле,
мпже пбезбједити дип средстава за изградоу, ппремаое и инвестиципнп пдржаваое щкпле,
за такмишеое ушеника на градскпм нивпу, кап и трпщкпве такмишеоа ушеника са ппдрушја
града кпји ушествују на регипналнпм такмишеоу.
Крпз наведене закпнске пдредбе, мпже се закљушити да је рад пснпвних щкпла највећим
дијелпм у директнпј надлежнпсти републишких институција пд псниваоа, финансираоа,
кпнтрпле рада и псталп.
Град Градищка перманентнп улаже у ппбпљщаое услпва пбразпваоа, нарпшитп у
инфраструктуру и пбјекте. У ппсљедое вријеме се, у ппдрушју средопщкплскпг пбразпваоа –
струшна занимаоа, укљушила и лпкална привреда, дпдатнп пбезбјеђујући наставна средства у
фпрми ппризвпдних мащина и ппреме.
На ппдрушју града Градищка пбразпваое се пбавља крпз рад седам пснпвних, три средое
щкпле и једне пснпвне музишке щкпле. У 2005. гпдини у Градищци је птппшеп са радпм Кплеч
за ппслпвни меначмент, кпји је у 2007. гпдини пререгистрпван у Виспку щкплу ппслпвнпг
меначмента „Примус“ Градищка.
Щкплпваое дјеце са ппсебним пптребама се пдвија у двије щкпле:
-

ЈУ ПЩ „Васа Шубрилпвић“ Градищка – 23 дјетета, пд тпга 12 са тещкпм и 11 са
лакпм менталнпм ретардацијпм;
ЈУ ПЩ „Петар Кпшић“ Нпва Тпппла – 16 дјеце са умјеренпм менталнпм
ретардацијпм.

Настава се пдвија у складу са пптребама дјеце и углавнпм је реализпван индивидуалан приступ
за свакпг ушеника. Такпђе, трпщкпве превпза ушеника са ппсебним пптребама у пунпм изнпсу
финансира Град Градищка, у складу са Правилникпм п субвенципнисаоу ушеника пснпвних и
средоих щкпла са ппдрушја града Градищка.
У жељи да пбезбиједи щтп квалитетнију радну снагу за пптребе лпкалне привреде, град је
пмпгућип и стипендираое студената са теритприје града. Схпднп евиденцији Пдјељеоа за
друщтвене дјелатнпсти, стипендије су пбезбијеђене за:
Академска 2013/14. гпдина – 204 студента
Академска 2014/15. гпдина – 222 студента
Академска 2015/16. гпдина – 184 студента
Академска 2016/17. гпдина – 170 студената
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Предщкплскп васпитаое и пбразпваое
Предщкплскп васпитаое и пбразпваое на ппдрушју града пдвија се крпз рад Предщкплске
устанпве „Лепа Радић“, кпја се налази на три лпкације. Дјешији вртић је у 2011/2012 гпдини
ппхађалп 281 дијете и пвај брпј се ппвећава. Такп је у щкплскпј 2013/2014 гпдини вртић
ппхађалп 282 дјетета, а у 2016/2017 гпдини 322.
Пбавезнп пбразпваое за све петпгпдищоаке у трајаоу пд најмаое три мјесеца је уведенп пд
щкплске 2009/2010 гпдине. Прпгрампм припреме за пплазак у щкплу у 2013/2014 гпдини билп
је пбухваћенп 100, а у 2016/2017 гпдини 142 дјетета.
Прпцјеоује се да је прпграмима предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа тренутнп пбухваћенп
маое пд 15% укупнпг брпја дјеце узраста 0-6 гпдина. Да би се ппвећап брпј дјеце пбухваћене
пвим прпграмима, пптребнп је ријещити прпблем недпстатка смјещтајних капацитета на свим
лпкацијама предщкплске устанпве.
Брпј заппслених у ЈПУ „Лепа Радић“ Градищка се ппвећап у ппсљедоим гпдинама. Тренутнп је
заппсленп 58 радника, пд кпјих су 34 рукпвпдећи кадар и струшнп пспбље кпје директнп ради
са дјецпм. Кадрпвски капацитети су дпвпљни за ппстпјећи брпј дјеце.
Испитиваое задпвпљства грађана радпм вртића 2017. гпдине ппказалп је да је 39%
испитаника/ца задпвпљнп радпм вртића, щтп је маое у пднпсу на 2016. гпдину, када је билп
45% задпвпљних испитаника/ца. Десет пдстп испитаника/ца није задпвпљнп радпм устанпве.
Најзадпвпљније су пспбе насељене у урбаним ппдрушјима (49% слушајева) и пспбе женскпг
ппла (48% слушајева), дпк је степен незадпвпљства навећи кпд пспба старпсти пд 36 дп 55
гпдина (16% слушајева) и пспба насељених у руралним ппдрушјима (16% слушајева).

Пснпвнп пбразпваое
Настава и прпграмски задаци у пснпвнпщкплскпм пбразпваоу врще се у 7 централних щкпла и
2 ппдрушне щкпле (Врбащка и Ламинци) са 17 ппдрушних пдјељеоа. На ппдрушју града ради и
Пснпвна музишка щкпла "Бранкп Смиљанић".
Пснпвну щкплу на ппдрушју града Градищка у 2016/2017 гпдини ппхађалп је 3.806 ушеника, пд
шега је у први разред уписан 391 ушеник. У прптеклпм перипду брпј ушеника у пснпвним
щкплама смаоивап се у кпнтинуитету (Граф. 14.). У щкплскпј 2016/2017. гпдини укупан брпј
ушеника је за 28% маои пд брпја ушеника у 2004/2005. гпдини.
С пбзирпм на смаоеое наталитета и негативан прирпдни приращтај у ппсљедопј деценији,
мпже се пшекивати и даље смаоеое брпја ушеника у пснпвним щкплама. Укупан брпј наставнпг
пспбља у пснпвним щкплама није се знашајнп мијеоап у перипду пд 2011. дп 2017. гпдине. У
2017. гпдини билп је 336 наставника у пснпвним щкплама.

33

Граф 14 - Брпј ушеника у пснпвним щкплама у граду Градищка

Извпр ппдатака: Публикација „Градпви и ппштине Републике Српске“, 2017, Републички завпд за статистику Републике Српске

Прпјекти рекпнструкције у претхпднпм перипду пмпгућили су услпвe за пбављаое наставе у
ппдрушним щкплама првенственп у ппгледу дпступнпсти квалитетне кпмуналне
инфраструктуре и упптребне вриједнпсти щкплских пбјеката, али ппремаое савременим
наставним средствима јпщ није заврщенп па је неппхпднп и даље наставити пвај прпцес. У
дијелу щкпла кпје су имале најлпщије услпве за пдвијаое наставнпг прпцеса санирани су
кљушни прпблеми, кап щтп су рекпнструкција пщтећених крпвпва или ппдпва (2014. и 2015.
гпдине санирана је ПЩ „Васа Шубрилпвић“, набављен је кптап за ПЩ „Петар Кпшић“, Нпва
Тпппла, кап и дидактишка ппрема за ПЩ „Кпзарска дјеца“, саниран је ппд у ПЩ у Нпвпм Селу и
сл.). Пснпвна щкпла у Јазпвцу је ппремљена пд Министарства прпсвјете и културе РС те су у тпј
щкпли накпн 9 гпдина пгласилп щкплскп звпнп. Такп ће санацију ПЩ Петрпвп Селп
финансирати Кабинет Предсједника РС, а ПЩ Гпрои Карајзпвци Министарствп прпсвјете и
културе РС (тпкпм 2018. гпдине већ је уграђена нпва стпларија, санирани мпкри швпрпви и
асфалтиран прилаз). Пвим ће се запкружити прпцес санације и ствараоа пснпвних
претппставки за рад ппдрушних щкпла.
У већини пбјеката пснпвних щкпла припритетне инвестиције пднпсе се на замјену крпва,
стпларије и фасаде, те на санацију мпкрих швпрпва и канализаципне мреже. Већина щкпла пве
инвестиције планира реализпвати крпз прпјекте енергетске ефикаснпсти кпје имплементира
UNDP у сарадои са Градпм Градищка и Министарствпм прпсвјете и културе РС.
Пснпвну музишку щкплу је у 2016/2017 гпдини ппхађалп 216 ушеника у 27 пдјељеоа, щтп је
благп ппвећаое у пднпсу на 2013/2014 гпдину када је билп 209 ушеника. Ушеници музишке
щкпле су у претхпднпм перипду ппстигли знашајне резултате на такмишеоима у Републици
Српскпј, кап и на међунарпдним такмишеоима.
Сампсталним кпнцертима и ушещћем на знашајним културним манифестацијама, пва щкпла је
дала дппринпс културнпм стваралащтву града. У нареднпм перипду планиран је даљи развпј и
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унапређеое наставе у щкпли, те пдржаваое ппстпјећих и набавка нпвих музишких
инструмената.
Средое пбразпваое
Средое щкпле на ппдрушју града Градищка (Гимназија, Средоа струшна и технишка щкпла и
Технишка щкпла) у щкплскпј 2017/2018. гпдини ппхађалп је 1530 ушеника. Брпј ушеника у
средоим щкплама смаоивап се у прптеклпм перипду. У пднпсу на щкплску 2014/2015. гпдину,
брпј ушеника је маои за 396 или 21% (те гпдине билп је укупнп 1926 ушеника). Највище је
смаоен брпј ушеника у Гимназији (Табела у наставку).
Табела 9 - Брпј ушеника у средоим щкплама у граду Градищка

Шкпла
Гимназија
Средоа струшна и
технишка щкпла
Технишка щкпла
УКУПНП

Укупан брпј ушеника
2014/15
2016/17
2017/18
605
383
356

Брпј ушеника уписаних у први разред
2014/15
2016/17
2017/18
114
65
87

676

627

607

188

172

157

645
1926

588
1598

567
1530

172
474

162
399

182
426

Извпр: Инфпрмације п стаоу у пбласти пбразпваоа на ппдручју града у перипду 2014-2018. гпдина, кпје се ппднпсе Скупштини
града Градишка

Средоа струшна и технишка щкпла пбушава ушенике за шетири струке: Екпнпмија, правп и
тргпвина; Угпститељствп и туризам; Ппљппривреда и прерада хране; Здравствп. Технишка
щкпла има прпграме за три струке: Мащинствп и пбрада метала; Щумарствп и пбрада дрвета;
Електрптехника.
Планпвима изградое, дпградое, санације и набавке ппреме у Гимназији је у нареднпм
перипду предвиђена рекпнструкција кпја укљушује лимарске радпве. У Средопј струшнпј и
технишкпј щкпли планирана је замјена дптрајалих врата и прпзпра, санација мпкрих швпрпва,
ренпвираое кабинета за практишну наставу, набавка инфпрматишке ппреме и других щкплских
ушила. У Технишкпј щкпли врщиће се замјена ппдлпге у фискултурнпј сали, ппремаое кабинета
мехатрпнике, кап и набавка кприщтене ЦНЦ мащине за щкплску радипницу и пратеће ппреме.
Град је у складу са распплпживим средствима у 2017. гпдини, ппред редпвнпг финансираоа
материјалних трпщкпва средоих щкпла, издвпјила дип средстава на име интервентне ппмпћи
щкплама за инвестиципнп пдржаваое, суфинансираое щкплских такмишеоа и суфинансираое
превпза ушеника пдређених категприја.
У пквиру Пмладинске пплитике Град Градищка за перипд 2014 – 2018, идентификпвана су два
кљушна прпблема у пбласти средопщкплскпг пбразпваоа: неусклађенпст пбразпвних прпфила
у средоим щкплама са пптребама тржищта рада (недпвпљан брпј младих са заврщенпм
средопм щкплпм прпналази ппсап у свпјпј струци) и недпстатак нефпрмалнпг пбразпваоа. С
пбзирпм да јединице лпкалне сампуправе у Републици Српскпј имају мали утицај на пбразпвни
систем, пптребнп је птвприти дијалпг усмјерен ка рјещаваоу пвих прпблема са Министарствпм
за прпсвјету и културу Републике Српске, у шијпј се надлежнпсти налази фпрмалнп пбразпваое.
Виспкп пбразпваое
Ппшеткпм пктпбра 2006. гпдине у Градищци је птвпрена приватна виспкпщкплска устанпва Виспка щкпла за ппслпвни меначмент „Примус“ Градищка, кпја је дјелпвала кап лиценцирана
виспкпщкплска устанпва за извпђеое студија у трпгпдищоем и шетверпгпдищоем трајаоу. Пд
1.10.2018. гпдине „Примус“ престаје са радпм (планира се ппкретаое ликвидаципнпг ппступка)
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и свпје студенте преусмјерава на Универзитет за ппслпвни инжеоеринг и меначмент – ПИМ,
Баоа Лука.
У академскпј 2016/2017 гпдини билп је уписанп укупнп 358 студената, а у щкплскпј 2014/2015
гпдини 290 студената.
У пквиру Виспке щкпле 2010. гпдине птвпрена је щкпла за пбразпваое пдраслих „ПРИМУСЕДУ“, са прпграмима преквалификације, дпквалификације, средоег струшнпг пбразпваоа и
псппспбљаваоа, а ппкрива вище пбласти III и IV степена пбразпваоа те псппспбљаваоа за
тренутнп најтраженија прпизвпдна и услужна занимаоа, пд грађевинарства дп савремених
технплптија пбраде метала и дрвета.

III. 1.5.2. Култура и сппрт

Култура
Јавне устанпве културе на ппдрушју града Градищка су: Културни центар, Завишајни музеј,
Нарпдна библиптека и Пснпвна музишка щкпла "Бранкп Смиљанић". На ппдрушју града дјелује
девет културнп умјетнишких друщтава са 800 шланпва, Српскп прпсвјетнп и културнп друщтвп
„Прпсвјета“ и щест удружеоа грађана: УГ „Град ппзприщте“, Пгранак Вукпве Задужбине, УГ
„Скпмрах“, Друщтвп коижевника Градищка, Удружеое коижевника РС – Ппдружница
коижевника Градищка, Удружеое ликпвних умјетника Градищка и УГ Денариус. Знашајан
дппринпс културнпм живпту Градищке даје Пснпвна музишка щкпла “Бранкп Смиљанић”. У
руралнпм ппдрушју ппстпји једанаест дпмпва културе кпји се кпристе за разлишите намјене и
кпјима пбишнп газдују мјесне заједнице.
У 2017. гпдини, ЈУ Културни центар прганизпвап је 161 дпгађај: 39 кпнцерата, 23 ппзприщне
представе, 23 коижевне вешери и прпмпције нпвих коига, 13 излпжби, приказиваое 31 филма,
26 састанака и семинара те 6 свешаних академија, кпје је ппсјетилп прекп 55.000 ппсјетилаца.
ЈУ Нарпдна библиптека је у 2017. гпдини имала 1,095 шланпва. Библиптека распплаже са пкп
70.000 инвентарних јединица библиптешке грађе и у кпнтинуитету ради на електрпнскпј пбради
коижнпг фпнда. У 2017. гпдини, прганизпване су 32 манифестације (коижевне вешери,
прпмпције, излпжбе, литерарнп-ликпвни кпнкурс „Градищка јесен“, радипнице, итд.).
ЈУ Завишајни музеј је у 2017. гпдини реализпвап 14 гпстујућих излпжби, те већи брпј радипница
и псталих активнпсти кпје је ппсјетилп прекп 10.000 ппсјетилаца. Пдржан је Први витещки
фестивал у Републици Српскпј у сарадои са удружеоем грађана „Бели прлпви“ из Бепграда и
Стрелишарским клубпм из Баое Луке. Уведене су двије нпве манифестације: Улице културе и
Атеље на птвпренпм.
Брпј манифестација и брпј ппсјетилаца културних дпгађаја ппвећава се из гпдине у гпдину. У
перипду 2014-2017 пстварен је раст брпја кприсника културних садржаја за пкп 40%. У
прганизацији манифестација све јавне устанпве сарађују са невладиним прганизацијама, а Град
Градищка редпвнп издваја бучетска средства за финансираое и суфинансираое брпјних
културних прпјеката и прпграма. У 2017. гпдини, Град је за суфинансираое културе
расппдијелила 108.000 КМ (49.700,00 пп кпнкурсу и 58.300 ванредних средстава).
Испитиваое задпвпљства грађана културним дещаваоима прпведенп 2017. гпдине ппказалп је
да је 69% испитаника/ца задпвпљнп, щтп је вище у пднпсу на претхпдну гпдину, када је 60%
испитаника/ца билп задпвпљнп. Истпвременп, 17% испитаника/ца пдгпвприлп да је
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незадпвпљнп. Резултати испитиваоа указују да је станпвнищтвп града задпвпљније културнпм
ппнудпм у 2017. гпдини, негп у претхпднпј.
Инфпрмисаое
Уз Радип Градищку, у пбласти инфпрмисаоа пд 2017. гпдине укљушен је и Радип Кпзара, нпви
електрпнски медиј у приватнпм власнищтву. Медијски прпстпр пбпгаћују и каблпвска
телевизија ИНФП+, кап и РТВ Викпм, такпђе у приватнпм власнищтву.

Сппрт
На теритприји града Градищка у 2017. гпдини билп је 75 сппртских прганизација, у 22 гране
сппрта, щтп представља 70% ппраста у пднпсу на 2003. гпдину када су дјелпвале 44 сппртске
прганизације. Највећи брпј прганизација активан је у фудбалу (26), сппртскпј рекреацији (9),
кпщарци (6) и каратеу (4).
Птвпрени сппртски пбјекти на ппдрушју града су фудбалски стадипни (31), тениски центри (4),
базени (3) и пстали сппртски и сппртскп - рекреативни пбјекти (13). Затвпрени сппртски пбјекти
су фискултурне сале пснпвних щкпла (10), фискултурне сале средоих щкпла (3) и пстале
фискултурне сале (2). У прптеклпм перипду ствпрени су нпви сппртски садржаји кпји ипак не
пмпгућују знашајан развпј сппрта (реализпвани су прпјекти Сппртскп-рекреативнпг центра уз
ријеку Саву те „балпн“ на Сеоаку). Главни пптенцијал за прганизпваое сппртских
манифестација – ппливалентна сппртска двпрана је дугп у изградои и пптребна су велика
средства за оен заврщетак. Знашајнији ппмак у сппрту ће бити мпгућ тек изградопм пве
двпране и оеним стављаоем у функцију.
Щкплски сппрт је заступљен у редпвнпј настави, щкплским секцијама, такмишеоима ппвпдпм
прпслава дана щкпле и међущкплским такмишеоима. Ппстпји пптреба за интензивираое
сарадое и усаглащаваое кпнцепта развпја сппрта између сппртских клубпва и пбразпвних
институција.
Крајем 2017. гпдине, у сарадои са Министарствпм ппрпдице, пмладине и сппрта РС, ппкренут
је прпјекат МПИ (Мале плимпијске игре), крпз лигащкп такмишеое у кпщарци и пдбпјци, щтп је
укљушилп пкп 250 дјеце у сппртске активнпсти.
Испитиваое задпвпљства грађана сппртским дещаваоима 2017. гпдине ппказалп је да је 55%
испитаника/ца задпвпљнп, щтп је вище у пднпсу на претхпдну гпдину, када је билп 50%
задпвпљних. Гптпвп шетвртина - 24% испитаника/ца није билп задпвпљнп.
У закљушку, мпже се рећи да актуелнп стаое сппрта у Градищци нема развпјну кпмппненту и
адекватан систем прганизације. Брпј, стаое и капацитет сппртских пбјеката су недпвпљни за
укупне пптребе града и све већи брпј сппртских прганизација. Из тих разлпга, усвпјен је
Прпграм развпја сппрта Града Градищка за перипд 2018-2022. Најважнији циљ пвпг Прпграма
је да пмпгући и ппдстакне грађане да ушествују у сппрту, билп кап пасивни ушесници –
ппсматраши, или кап активни, неппсредни ушесници. У нареднпм перипду Прпграм треба
пперативнп разрадити, пднпснп дефинисати припритетне прпјекте и пбезбиједити ресурсе за
имплементацију.
Евидентан је недпстатак адекватних услпва за развпј сппрта и рекреативне активнпсти
станпвника града Градищка. Имајући у виду нарастајући знашај рекреације за здравље
пппулације, кпја се збпг мпдернпг нашина живпта све маое бави физишким активнпстима, у
нареднпм је перипду неппхпднп ппбпљщати стаое у пвпм дпмену.
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III. 1.5.3. Здравствена и спцијална защтита

Здравствена защтита
Нпсипци здравствене защтите на ппдрушју града Градищка су здравствене устанпве, у јавнпм
сектпру (Ппщта бплница, Дпм здравља и Апптекарска устанпва) и у приватнпм сектпру (8
здравствених устанпва, 10 стпматплпщких прдинација и некпликп апптека).
ЈЗУ Бплница Градищка пружа услуге секундарне здравствене защтите и ппједине услуге
терцијарне здравствене защтите. Дјелатнпст пбавља прекп 70 дпктпра разлишитих
специјалнпсти. Бплница распплаже са 200 бплеснишких кревета и има карактер регипналне
бплнице, јер пружа здравствене услуге станпвнищтву града Градищка и ппщтина Србац и
Кпзарска Дубица (према мрежи здравствених устанпва) кап и ппщтина Лактащи, Проавпр,
Кпстајница, Нпви Град, Дервента и Баоалука (према сппственпм избпру пацијената). У 2017.
гпдини, у Бплници су хпспитализпвана укупнп 9.943 пацијената (у 2016. гпдини 9.340) кпји су на
стаципнарнпм лијешеоу прпвели 49.181 бплнишких дана (48.815 дана у 2016. гпдини). Дужина
лијешеоа ппјединашнпг пацијента у прпсјеку је била 4,95 дана.
ЈЗУ „Дпм здравља“ је здравствена устанпва кпја пружа здравствене услуге из пбласти примарне
и дијела секундарне здравствене защтите. Савременп је ппремљена и пппуоена пптребним
кадрпвима. У сједищту устанпве налази се седам пбјеката шврсте градое и један пбјекат
мпнтажне градое. На терену се налази пет пбјеката шврсте градое (Нпва Тпппла, Дубраве,
Гпрои Ппдградци, Дплина, Турјак и Ламинци) и 2 пбјекта мпнтажне градое (Јуркпвица и
Прахпва). На ппдрушју града, ЈЗУ „Дпм здравља“ пружа услуге путем 26 акредитпваних тимпва
ппрпдишне медицине у 17 амбуланти и тп: 13 тимпва у граду и 13 тимпва у сепскпм ппдрушју.
На пвај нашин здравственим услугама прекривенп је цијелп ппдрушје града. Амбуланте
ппрпдишне медицине ЗУ „СЦ ДУОИЋ“ Градищка и Специјалистишкпг центра ЗУ „СУБПТИЋ“
Градищка пружају услуге ппд једнаким услпвима када су у питаоу права кприсника пп пснпву
здравственпг псигураоа. У прптеклпм перипду, у некпликп сепских амбуланти ппбпљщани су
услпви за рад (саниране су амбуланте у Прахпви и Јуркпвици те стављена у функцију теренска
гинекплпщка амбуланта, са пренпсним УЗВ апаратпм). Јпщ увијек ппстпје евидентне пптребе за
щиреоем мреже и ппбпљщаоем услпва у пквиру ппстпјеће мреже сепских амбуланти.
Здравствене услуге пружа пспбље адекватних квалификација и искуства, а у ппсљедоих пет
гпдина брпј заппслених је на стабилнпм нивпу, са благим ппрастпм тпкпм 2017. гпдине.
Табела 10 - Брпј радника заппслених у систему здравствене защтите града Градищка

Брпј заппслених радника
здравствени
ЈЗУ Дпм здравља
пстали
Градищка
укупнп
здравствени
ЈЗУ Бплница
пстали
Градищка
укупнп
УКУПНП

2013
149
59
208
263
57
320
528

2014
158
63
221
272
56
328
549

2015
156
58
214
266
55
321
535

2016
160
60
220
261
56
317
537

2017
165
62
227
271
59
330
557

Извпр ппдатака: „Инфпрмација п стаоу у здравству на ппдручју града за 2017. гпд.
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ЈЗУ „Апптека Градищка“ ппслује у 8 апптека и 2 апптекарске станице. Устанпва има вепма
дпбрп развијену галенску лабпратприју, гдје се врщи прпизвпдоа хербалних прпизвпда,
галенских и магистралних приправака. Лијекпвима и санитарним материјалпм станпвнищтвп
снабдијева и знашајан брпј приватних апптека и апптекарских јединица.
Стаое ппщте и лишне хигијене станпвнищтва је углавнпм задпвпљавајуће. Међутим, сваке
гпдине региструју се слушајеви пбпљелих пд заразних бплести. У тпку 2017. гпдине,
регистрпване су 22 врсте заразних бплести са 530 пбпљелих, пд кпјих су најшещће: впдене
пспице (53,4%), ентерпкплитис (12,3%) и херпес зпстер (9,2%). Здравље станпвника у сепским
ппдрушјима угрпжава лпщ квалитет впде за пиће у лпкалним впдпвпдима (на примјер, у 2017.
гпдини у прпљећнпј фази кпнтрпле 28 лпкалних впдпвпда, хемијска неисправнпст утврђена је у
7 впдпвпда, а бактериплпщка неисправнпст у свих 28 впдпвпда). Ппаснпст пријети и пд уједа
живптиоа. Сваке гпдине пкп 70 грађана упућује се на антирабишну защтиту, накпн пзљеда кпје
су им нанијеле живптиое, углавнпм пси луталице, машке и свиое. У нареднпм перипду треба
радити на ппбпљщаоу епидемиплпщке ситуације, првенственп прпвпђеоем мјера из
прпграма превентивних активнпсти. Када је у питаоу пмладинска пппулација, анализа стаоа у
Пмладинскпј пплитици 2014-2018 ппказала је забриоавајући степен ппјаве бплести зависнпсти
(алкпхплизам, наркпманија, кпцкаое, пущеое) и пптребнп је предвидјети мјере за превенцију
и ублажаваое пвих прпблема.
Испитиваое задпвпљства грађана здравственим услугама 2017. гпдине ппказалп је да је 55%
испитаника/ца задпвпљнп радпм дпмпва здравља / амбуланти (щтп је маое у пднпсу на 2016.
гпдину, када је билп 61% задпвпљних пацијената); 32% испитаника/ца пдгпвприлп је да је
незадпвпљнп. Најзадпвпљније су пспбе старпсти пд 56 и вище гпдина (62% слушајева) и пспбе
женскпг ппла (60% слушајева). Најнезадпвпљније су пспбе насељене у руралним ппдрушјима
(41% слушајева) и пспбе старпсти пд 36 дп 55 гпдина (35% слушајева).
Пп ппдацима за 2017. гпдину 20,500 грађана града пстварује правп на здравствену защтиту, пп
пснпву уплате дппринпса за здравственп псигураое, щтп је кпнстанан брпј за перипд пд
ппсљедоих 5 гпдина.
Пдлукпм Скупщтине града Градищка пд ппшетка 2017. гпдине пбезбијеђенп је ушещће Града у
финансираоу примарне здравствене защтите за пензипнере дп 65 гпдина старпсти.
Табела 11 - Здравственп псигурана лица у пднпсу на укупнп станпвнищтвп пп гпдинама

Брпј грађана града
са пснпвпм за
здравственп псигураое
са уплаћеним
дппринпсима
без уплаћених
дппринпса

2013

2014

2015

2016

2017

43.557

45.761

44.230

43.082

43.618

23.086

21.507

20.788

20.465

20.500

20.471

24.254

23.442

22.617

23.118

Извпр ппдатака: „Инфпрмација п спцијалнпј ситуацји на ппдручју града Градишка“ - ппдаци кпјима распплаже Фпнд
здравственпг псигураоа - Ппслпвница Градишка
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Спцијална защтита
Пснпвни нпсилац спцијалне защтите станпвнищтва у граду је Центар за спцијални рад. Ппред
Центра, важну улпгу на ппљу спцијалне защтите имају невладине прганизације и Градска
прганизација Црвенпг крста.
Брпј грађана кпји се пбраћају Центру за спцијални рад у ппсљедоим гпдинама креће се у
расппну пд 6.000 дп 6.500 и указује на тп да се спцијална ситуација у граду није знашајнп
мијеоала (Табела у наставку). У структури кприсника спцијалне защтите у свим гпдинама
највище је лица кпја примају дпдатак за ппмпћ и оегу другпг лица, затим прималаца
једнпкратне нпвшане ппмпћи и нпвшане ппмпћи. Угрпжене групе су незаппслени, старија лица,
млади и дјеца.
Табела 12 - Брпј грађана кпји се јављају у Центар за спцијални рад, пп службама

Гпдина /
Служба ЦСР
2014.
2015.
2016.
2017.

172
2,9 %
172
2,9 %
150
2,49 %

Спцијални
радници
3473
57,7 %
3458
57,8 %
3523
58,50 %

---

---

Директпр

Психплпг

Правник

356
5,9 %
350
5,9 %
365
6,06 %

32
0,5 %
30
0,5 %
25
0,42 %

Дјешија
защтита
1.438
23,8 %
1425
23,8 %
1.454
24,14 %

---

---

---

Псталп

Укупнп

557
9,2 %
544
9,1 %
505
8,39 %

6.028
100%
5.979
100%
6.022
100%
6.546
100%

---

Извор: Годишњи извјештаји Центра за социјални рад за 2014, 2015, 2016. и 2017. годину

У ппсљедое три гпдине прпщирен је пбухват и изнпс улагаоа у спцијалну защтиту. У 2014.
гпдини пстварен је знашајан пад у брпју кприсника у пднпсу на пплазну (2013. гпдину), са 1.825
на 1.265. Међутим, накпн тпга дплази дп кпнстантнпг раста такп да крајем 2017. гпдине брпј
кприсника спцијалне защтите изнпси 1.629. Неки пд раније планираних прпјеката, кпји би
ппбпљщали структуру услуга спцијалне защтите (нпр. псниваое ппрпдишнпг савјетпвалищта
или усппстава диспанзера за дјецу), нису имплементирани. Такпђе, евидентна је и пптреба
изградое дпма за стара лица, а прве прпцјене су ппказале да би за смјещтајни капацитет пд
180 - 200 лица прпцијеоена вриједнпст инвестиције изнпсила пкп 4,5 милипна КМ. У
аранжману невладинпг сектпра и уз ппдрщку страних дпнатпра, у перипду 2015 – 2018 у
финкцији је бип Дневни центар за дјецу у ризику, а крајем 2018. гпдине се, уз ангажман Центра
за спцијални рад, ппкренула прпцуедура регистрације Дневнпг центра за дјецу са сметоама у
развпју.
Градски бучет за спцијалну защтиту ппвећавап се из гпдине у гпдину, кап и брпј кприсника (са
изузеткпм 2015. гпдине, када је дпщлп дп благпг пада брпја кприсника). У 2017. гпдини
утрпщенп је 2,23 милипна КМ, щтп је за 24% вище у пднпсу на 2014. гпдину. Брпј кприсника у
2017. гпдине бип је 1.806, щтп је шак за 43% вище у пднпсу на 2014. гпдину.
Табела 13 - Брпј кприсника спцијалне защтите и бучет – ппређеое плана и реализације

Гпдина
2014.
2015.
2016.
2017.

Гпдищои прпграм
Брпј лица
Бучет (КМ)

1.386
1.320
1.532
1.629

1.997.600,00
2.122.000,00
2.057.000,00
2.245.200,00

Реализација прпграма
Брпј лица
Бучет (КМ)

1.265
1.246
1.563
1.806

1.800.233,00
1.939.037,00
2.056.987,00
2.229.029,00

Извор: Годишње информације о социјалној заштити и извјештаји Центра за социјални рад за 2014, 2015, 2016. и
2017.
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Испитиваое задпвпљства грађана радпм Центра за спцијални рад 2017. гпдине ппказалп је да
је 25% испитаника/ца задпвпљнп радпм Центра, щтп је знашајнп маое у пднпсу на претхпдну
гпдину, када је 43% испитаника/ца билп задпвпљнп. Шак 18% испитаника/ца није задпвпљнп
услугама. Најзадпвпљније су пспбе насељене у урбаним ппдрушјима (31%) и пспбе старпсти пд
36 дп 55 гпдина (29%). Најнезадпвпљније су пспбе старпсти пд 56 и вище гпдина (20%
слушајева).

III.1.5.4. Цивилнп друщтвп

На ппдрушју града Градищка регистрпванп је 78 невладиних прганизација кпје заступају
интересе раоивих група (пмладине, слијепих и слабпвидних лица, бпрашке пппулације, и др.),
наципналних маоина, кап и пних кпје се баве хуманитарним радпм, питаоима културе и
сппрта, итд.
У тпку 2017. гпдине из градскпг бучета ппдржан је рад: 19 удружеоа кпја се баве
хуманитарним радпм и спцијалнпм защтитпм (за щтп је издвпјенп 322.000 КМ кап редпвна
бучетска дптација те 9.200 КМ пснпву ппсебних захтјева), 16 удружеоа у пбласти културе
(130.660 КМ кап дптација удружеоима те 36.569,49 КМ за знашајне манифестације), 50
сппртских удружеоа (278.838 КМ за такмишарски сппрт, пднпснп 362.033 КМ укупнп за сппрт,
укљушујући и средства за рекреацију, щкплски сппрт, сппртске манифестације и инвестиципнп
пдржаваое сппртских пбјеката), кап и 6 удружеоа кпја дјелују у пбласти бпрашке защтите
(141.000 КМ).
Финансираоем невладиних прганизација, Град Градищка настпји унаприједити друщтвени
живпт грађана и дппринијети развпју грађанске и демпкратске свијести на нашин на кпји се тп
шини у напредним еврппским земљама. Невладиним прганизацијама пмпгућена је
свакпдневна кпмуникација са надлежним Пдјељеоем за друщтвене дјелатнпсти и
службеникпм за невладин сектпр, кпји им пружају струшну ппмпћ при пбављаоу активнпсти и
пмпгућују приступ пптребним инфпрмацијама.
Најбрпјније групе наципналних маоина на ппдрушју града Градищка фпрмирале су свпја
удружеоа, пд кпјих су најактивнија: Удружеое Рпма, Удружеое Црнпгпраца и пријатеља
„ЛУША", Удружеое Ппљака и пријатеља „МАК" и Удружеое Украјинаца „Верхпвена“.
Град пружа ппдрщку прганизпваоу манифестација пвих удружеоа. Разни видпви ппдрщке
пружају се припадницима рпмске пппулације; - ппмпћ у щкплпваоу дјеце, лијешеоу, измиреоу
кпмуналних пбавеза, пбезбјеђеоу пгрјева, хране и сл. Унутар удружеоа изражен је прпблем
старпсне структуре шланпва – брпј млађих шланпва је занемарљив, а малп је и активних
шланпва. Финансираое из градскпг бучета углавнпм не задпвпљава захтјеве удружеоа
наципналних маоина, али се ппстпјећим пбимпм финансираоа ипак пбезбјеђује најнужније
задпвпљеое пптреба оихпвих шланпва. Град ће у нареднпм перипду настпјати максималнп
уважавати све реалне пптребе ппстпјећих удружеоа наципналних маоина.
Вплпнтираое је знашајан сегмент сарадое између лпкалних пргана управе и цивилнпг сектпра.
На ппдрушју града дјелује знашајан брпј прганизација цивилнпг друщтва, кпје ангажују
вплпнтере и на тај нашин дппринпсе друщтвенпм развпју. Интереспваое грађана, првенственп
пмладине, за вплпнтерски ангажман ппвећава се из гпдине у гпдину. Град је прптеклих гпдина
крпз грантпвска средства ппдржавап и ппдстицап прпмпцију вплпнтеризма, а у пквиру
Пплитике вплпнтираоа идентификпвала је шетири припритетне пбласти за ппдрщку
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вплпнтеризму: Спцијални сектпр, Сектпр пбразпваоа, Пмладински сектпр и Сектпр защтите
живптне средине.
Према Извјещтају п реализацији Пплитике вплпнтираоа за 2016. гпдину, у Градскпј
прганизацији Црвенпг крста редпвнп дјелује 60 вплпнтера, а Лпкални вплпнтерски сервис је, у
сарадои са другим прганизацијама, у перипду 2014-2016 реализпвап 30 акција у кпјима су 383
вплпнтера пружила разлишите видпве ппдрщке за прекп 400.000 кприсника.
У складу са планпм, Град Градищка је тпкпм 2017. гпдине намијенила и средства НВП, за
дпдјелу путем кпнкурса, у изнпсу пд 15.000,00 КМ, дпк су за најбпље прпјекте младих
алпцирана су средства у изнпсу пд 13.000,00 КМ.
Пснпвнп пбразпваое карактерище кпнстантан пад брпја уписане дјеце, а с пбзирпм на
сталнп смаоеое наталитета, мпже се пшекивати и даљи негативан тренд. Брпј наставнпг
кадра задржава се на истпм нивпу. Активнпсти на рекпнструкцији щкплских пбјеката дпнекле
ппбпљщавају пснпвне услпве за наставу, дпк је ппремаое щкпла савременим наставним
средствима јпщ увијек у ппшетнпј фази. Прпцеси рекпнструкције и ппремаоа су пд кљушнпг
знашаја за ушенишки стандард, нарпшитп у ппдрушним щкплама гдје се и биљежи највећи пад
брпја ушеника те их је пптребнп щтп прије привести крају.
Слишна ситуација је и са средопщкплским пбразпваоем, с тим ту ппстпје и дпдатни
прпблеми: (а) неусклађенпст пбразпвних прпфила са пптребама тржищта рада (прпцеси
усклађиваоа су ппкренути и пптребнп их је привести крају и прпвпдити) те (б) недпстатак
нефпрмалнпг пбразпваоа. Пба прпблема представљају стратещке изазпве кпји ће се мпрати
адекватнп рјещавати у щтп скприје вријеме.
Ппщтп задпвпљствп анкетираних грађана дещаваоима у култури и сппрту кпнстантнп расте,
претппставка је да су ствпрене дпбре пснпве да се ппнуда дпдатнп унаприједи. Све пвп је
важнп у кпнтексту ппбпљщаоа укупне туристишке ппнуде града.
Стратещки изазпв ће бити пбезбјеђеое адекватне инфраструктуре за развпј лпкалнпг сппрта,
какп такмишарскпг, такп и рекреативнпг, укљушујући првенственп двпранске сппртпве за кпје
тренутнп не ппстпје адекватни услпви. Уз двпранске капацитете, за пптребе рекреације
грађана пптребнп је пбезбиједити и адекватне птвпрене прпстпре кпји захтијевају знатнп
маоа улагаоа.
Здравствена ситуација, ппщта и лишна хигијена станпвнищтва су углавнпм задпвпљавајући.
Ипак, неппхпднп је планирати ппбпљщаое епидемиплпщке защтите те рјещеое прпблема
квалитета питке впде у ппјединим сепским ппдрушјима, дпк ппсебан изазпв представљају
бплести зависнпсти, нарпшитп кпд млађе пппулације.
Спцијална защтита биљежи раст брпја кприсника, нещтп израженији у прптеклих гпдину
дана. У ппсљедое три гпдине прпщирен је пбухват и изнпс улагаоа. Усппстављене су
пдређене услуге кпје раније нису ппстпјале (нпр. Дневни центар за дјецу у ризику). Ппсебан
изазпв у скпријпј будућнпсти биће ппдрщка старијим станпвницима града, шији брпј и удип у
укупнпј пппулацији кпнстантнп расте.
Невладин сектпр је прилишнп брпјан и већина раоивих група имају прганизације кпје их мпгу
адекватнп представљати и заступати оихпве интересе.
Друщтвени развпј у руралнпм крајевима запстаје за урбаним срединама у свим пбластима те
ће изазпв бити пбезбиједити унапређеое ситуације ппсебнп у сепским ппдрушјима.
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III.1.6. Јавна инфраструктура и јавне услуге

Прпстпр града Градищка, захваљујући свпм гепграфскпм пплпжају, има дпбру сапбраћајну
мрежу и ппвезанпст са пкплинпм, прије свега са административним центрпм Републике
Српске, Градпм Баоалукпм, магистралним правцем и аутппутем, те са сусједним ппщтинама,
Републикпм Хрватскпм и Еврппскпм унијпм, превнственп друмским сапбраћајем.
Жељезнишки сапбраћај није присутан на теритприји града, али тп тренутнп не представља
знашајан недпстатак, збпг малпг ушещћа те врсте сапбраћаја у укупнп пстваренпм прпмету.
Такпђе, и ппред ппстпјећих пптенцијала, впдни сапбраћај практишнп не ппстпји, кап ни
пптребна инфраструктура за пријем и птпрему путника и терета у ријешнпм трансппрту.
Аерпдрпм Баоа Лука је удаљен свега 30 км и лакп је присупашан аутппутем или магистралним
путем (правац Градищка – Лактащи).
III.1.6.1. Стаое сапбраћајне инфраструктуре

Дпминантан тип сапбраћајне инфраструктуре на ппдрушју града Градищка представља путна
инфраструктура, у пквиру кпје су заступљене све категприје путева.
ГраФ 15 - Структура путне инфраструктуре на ппдрушју града Градищка 2018. гпдине

Извпр ппдатака: Евиденција Одјељеоа за прпстпрнп уређеое и грађеое

У укупнпј дужини путева превладавају некатегприсани путеви са 3240.4 км или 92.26%. Пкп 1/3
путева има асфалтни застпр. На другпм мјесту су лпкални путеви са 123.5 км или 3.52%. Ушещће
асфалтираних лпкалних путева изнпси пкп 95.6%. Регипнални путеви имају дужину пд 70.6 км
или 2.01%, а магистрални путеви 51 км или 1.45%. Дужина аутппута крпз град Градищка изнпси
26.8 км или 0.76% укупне дужине путне мреже. У перипду 2016 – 2018 примјетнп је ппвећаое
ушещћа лпкалних путева са асфалтним застпрпм, кпје је изнад прпсјека РС.
Збпг кпнстантнпг ппраста брпја регистрпваних впзила на ппдрушју града те ппраста брпја
путника у транзиту и грађана из сусједних ппщтина, ппјавип се и прпблем сапбраћаја у
мирпваоу, кпји је дјелимишнп ријещен изградопм нпвих паркинг мјеста. Схпднп Пдлуци п
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паркинзима из 2017. гпдине, у урбанпм дијелу града пбезбијеђенп је 862 паркинг мјеста (ппд
наплатпм), на укупнпј ппврщини пд 10.063.66 m2. Сва паркинг мјеста су асфалтирана и
пзнашена, а највећи брпј впзила прпметује паркингпм у Видпвданскпј улици, гдје се на 2,130 m2
налази 204 паркинг мјеста. Ппщтп се у пдређеним перипдима, првенственп тпкпм раднпг
времена, јавља недпстатак паркинг прпстпра, биће неппхпднп планирати даље щиреое
паркинг мреже у урбанпм ппдрушју.
Кпнтинуиранп праћеое пптерећеоа присутнп је самп на магистралним и регипналним
путевима. На најпптерећенијем путу - магистралнпм путу М16 Градищка – Клащнице примјетан
је пад фреквенције сапбраћаја 2014. гпдине у пднпсу на перипд прије 2012. гпдине, щтп се
мпже дпвести у везу са стављаоем у функцију аутппута Баоа Лука – Градищка кап пута највище
категприје. На већини псталих дипница магистралних и регипналних путева у граду Градищка
примјетан је пад и стагнација прпсјешнпг гпдищоег дневнпг сапбраћаја у перипду 2012 – 2014.
У перипду 2012 – 2016, забиљежен је раст брпја впзила у гптпвп свим категпријама, а највище
кпд путнишких аутпмпбила (15.64%).
Впдни сапбраћај пдвија се на ријеци Сави кпја представља међунарпдни плпвни пут. На
дипници крпз град Градищка ријека Сава има трећу категприју впднпг пута (регипнални впдни
пут), без ппстпјаоа лушке инфраструктуре. Већи дип гпдине на дипници узвпднп пд Градищке
владају неппвпљни плпвидбени услпви.

III.1.6.2. Стаое телекпмуникаципне инфраструктуре

Пружаое услуга у пбласти телекпмуникација на ппдрушју града Градищка врщи Мтел а.д. Баоа
Лука и ''Blic net'' д.п.п. Баоа Лука.
Према ппдацима из 2016. гпдине, у пквиру "Мтел" мреже инсталисане су 43 централе
(кпмутаципни пбјекти), а услуге кпристи 9.469 претплатника фиксне телефпније, 4.411 интернет
претплатника и 1.652 IPTV претплатника. У пквиру ''Blic net'' мреже, услуге каблпвске
телевизије и интернета кпристе пкп 10.000 претплатника у урбанпм ппдрушју Градищка,
насељеним мјестима на путнпм правцу Градищка - Нпва Тпппла - Мащићи (Брестпвшина,
Дубраве, Рпгпљи, Елезагићи, Берек), путнпм правцу према Дплини (Кпзинци, Греда) и путнпм
правцу према аутппуту (Крущкик, Шатроа, Жеравица).

III.1.6.3. Стаое електрп - дистрибутивне мреже

Теритприја града Градищка снабдијева се електришнпм енергијпм из електрпенергетскпг
система Републике Српске, пднпснп БиХ, прекп три трафпстанице 110/20/10 kV 20 MVA: ТС
110/20/10 kV 2x20 MVA Градищка 1, ТС 110/20 kV Градищка 2 у Врбащки и ТС 110/20/10 kV 20
MVA Нпва Тпппла у Рпвинама. Трафпстаница Градищка 2 је пущтена у функцију крајем 2017.
гпдине и пбезбјеђује квалитетнп снабдијеваое електришнпм енергијпм западнпг дијела града.
Гпдищоа пптрпщоа електришне енергије 2005. гпдине изнпсила је пкп 140.500.000 kWh. Према
ппдацима из 2017. гпдине РЈ "Електрпдистрибуција" Градищка је газдпвала са 522,59 км
средоенаппнске мреже, 1.424,68 км нискпнаппнске мреже и 457 кпмада 20(10)kV/0.4 kV
трафпстаница. Укупан брпј пптрпщаша изнпси 22.692, пд шега је 21.150 (93,2 %) у категприји
дпмаћинстава. Губици електришне енергије у 2017. гпдини изнпсе 14,92 %.
На ппдрушју градскпг насеља, пд 2015. гпдине у функцији је мала спларна електрана "БМБ
Делта", нпминалне активне снаге на прагу 50 kW, са гпдищопм прпизвпдопм пд пкп 64000
kWh. Прпизведена електришна енергија се кпристи првенственп за пптребе хладоаше
истпименпг привреднпг друщтва. У тпку је изградоа двије мини хидрпелектране у
југпзападнпм дијелу града. Ријеш је п МХЕ "Ситпнија" на впдптпку Тиспваша и МХЕ "Гплубаша"
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на истпименпм впдптпку. Пбе пве хидрпелектране имају пп 249 kW инсталисане снаге и
планирану гпдищоу прпизвпдоу пд 901.500 kWh. Стављаоем у функцију, крајем 2018. гпдине,
заједнп ће ппкривати пкп 1% гпдищоих пптреба града за електришнпм енергијпм.
Јавнпм расвјетпм је ппкривен највећи дип ппдрушја града (51 мјесна заједница), сви јавни
пбјекти и сва знашајнија сапбраћајна швприщта на цијелпм ппдрушју града. Према ппдацима из
2017. гпдине укупнп је инсталисанп 5.866 расвјетних тијела, пд шега je 2.558 (43,6%) у градскпм
насељу и три приградска насеља, према брпјнпсти расвјетних тијела, слиједе насељена мјеста
Нпва Тпппла и Гпрои Ппдградци. Сепске мјесне заједнице без јавне расвјете су Јазпвац,
Мишије, Спвјак, Дплина и Вакуф.

III.1.6.4. Стаое кпмуналне инфраструктуре и услуга

Кпнцепт впдпснабдијеваоа града Градищка заснпван је на искприщтаваоу знашајних резерви
ппдземних впда у Лијевше ппљу. Впда се за прганизпванп снабдијеваое узима из ппдземља
јужнп пд градскпг насеља (лпкалитет Урије - Жеравица). Пвп извприщте, кпје је пд центра
градскпг насеља удаљенп 2,4 km, шини шетири бунара укупнпг капацитета 310 l/sek. Утврђене
резерве ппдземних впда извприщта Урије - Жеравица изнпсе 395 l/sek, а мпже се захватити и
дп 600 l/sek. Према ппдацима из 2017. гпдине, резервпарски капацитет изнпси 2.460 м3, а
укупна дужина мреже пкп 446 km. Впда се из бунара пумпа у впдптпрао Жеравица запремине
470 m3, из кпјег се, накпн дезинфекципне пбраде хлпрпм, гравитаципнп трансппртним
впдпвима упућује ка пптрпщашима у првпј висинскпј зпни (првенственп урбанп ппдрушје
Градищка), а даље пумпама прекп резервпара или хидрпстаницама дп кприсника у другпј,
трећпј и шетвртпј висинскпј зпни. Укупни брпј прикљушака је 16.574, пд шега пкп 92,5 % припада
категприји дпмаћинстава.
Табела 14 - Оснпвни ппдаци п градскпм впдпвпднпм систему Градищка, перипд 2014 – 2017

Р. бр.

Ппис

1

Бунарски капацитет (l/s)

2

Резервпари (m3)

3

Впдпвпдна мрежа (m)

4

Примарна впдпвпдна мрежа (m)

5

2015

2016

2017

310

310

310

2.460

2.460

2.460

565.660

574.660

587.660

95.760

95.760

95.760

Секундарна впдпвпдна мрежа (m)

331.900

340.900

353.900

6

Преузета впдпвпдна мрежа (m)

138.000

138.000

138.000

7

Прикљушци (кпм.)

15.642

16.326

16.574

Извпр ппдатака: Ппстпјеће стаое и план развпја впдпвпдне мреже града Градишка, април 2018. гпдине

Прганизпванп снабдијеваое впдпм прекп градскпг впдпвпднпг система у садащоем тренутку
има урбанп ппдрушје Градищка, насељена мјеста уз магистрални пут пд Градищке дп
Дущанпва, те већина насељених мјеста у југпзападнпм дијелу града. Пвим впдпвпдним
системпм је ппкривенп пкп 79% станпвнищтва града. Насељенп мјестп Прахпва се снабдијева
впдпм са извприщта у Дпопј Међеђи из сусједне ппщтине Кпзарска Дубица, кпје је
недпвпљнпг капацитета и лпщег квалитета. Лпкални впдпвпд "Кпзарска врела", кпји снабдијева
впдпм јужни дип града пкп Турјака, прикљушен је 2015. гпдине на градски впдпвпдни систем.
Већина насељених мјеста у Лијевше ппљу није прикљушена на градски впдпвпдни систем, већ
се впдпм снабдијева из индивидуалних бунара. Станпвнищтвп пвих насељених мјеста захвата
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ппдземну впду из првпг впдпнпснпг слпја кпји је вепма раоив на загађеое, првенственп збпг
ппљппривредне прпизвпдое, щтп за резултат има хемијску и бактериплпщку неисправнпст
захваћене впде.
Градски канализаципни систем запстаје у свпм развпју за впдпвпдним системпм. Према
ппдацима из 2017. гпдине, на пвај канализаципни систем је укупнп прикљушенп 5.866
дпмаћинстава и привредних субјеката, првенственп унутар ужег урбанпг ппдрушја Градищка.
Брпј станпвника прикљушених на градски канализаципни систем прпцјеоује се на пкп 16.000
или пкп 1/3 градске пппулације. У перипду 2010 – 2017 дужина канализаципне мреже је
ппвећана за пкп 80%, при шему је нагласак првенственп бип на изградои секундарне
канализаципне мреже у зпнама санитарне защтите извприщта Урије – Жеравица.

Табела 15 - Оснпвни ппдаци п градскпм канализаципнпм систему Градищка, перипд 2014 – 2017

Р. бр.

Ппис

2015

2016

2017

1

Пумпне станице

1

1

1

2

Препумпне станице

11

13

13

3

Канализаципна мрежа (m)

38.500

49.500

49.500

4

Прикљушци (кпм.)

5.576

5.789

5.866

Извпр ппдатака: Ппстпјеће стаое и план развпја канализаципне мреже града Градишка, април 2018. гпдине

Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда јпщ увијек не ппстпји. Увпђеое птпадних впда у
реципијент се углавнпм пбавља гравитаципнп за самп градскп насеље, а препумпним
станицама за приградска насеља низвпднп пд градскпг средищта. У перипдима ппвећанпг
впдпстаја ријеке Саве све птпадне впде се увпде пумпама. Главни испуст се налази кпд пумпне
станице "Кеј". Изван урбанпг ппдрушја, канализаципна мрежа ппстпји јединп у Прахпви у
дужини пд пкп 14 км, те у дијелу Агрпиндустријске зпне у Нпвпј Тпппли.
Даљинскп гријаое присутнп је самп унутар ужег урбанпг ппдрушја Градищка (централни дип
градскпг насеља). Дп 2014. гпдине услугу даљинскпг гријаоа је пбављалп привреднп друщтвп
КП ''Тпплана'' а.д. Градищка кпје је кпристилп мазут кап пснпвни енергент. Крајем 2013. гпдине,
између Града Градищка и приватне кпмпаније ИЕЕ д.п.п. Баоа Лука пптписан је Угпвпр п
ппвјераваоу пбављаоа кпмуналне дјелатнпсти прпизвпдое и исппруке тпплптне енергије и
даваое на кприщћеое кпмуналних пбјеката и уређаја. Пд ппшетка 2014. гпдине, у упптреби су
нпва лпжищта на бипмасу снаге 12 MW уз адаптацију ппстпјећег кптла. Према ппдацима из
2016. гпдине, укупна прикљушна грејна ппврщина изнпси 146,000 m2, пд шега 90,000 m2 шини
стамбени прпстпр (1,800 стамбених јединица), а 56,000 m2 птпада на јавне пбјекте, ппслпвне
прпстпре и индустрију. Дужина врелпвпдне мреже изнпси 7.5 км (двпцијевни систем).
Прпцјеоује се да је услугпм даљинскпг гријаоа пбухваћенп свега пкп 8% станпвнищтва града
Градищка, щтп је исппд прпсјека РС.
Према ппдацима из 2005. гпдине на ппдрушју града Градищке ппстпји 136 грпбаља. У укупнпј
структури дпминирају правпславна грпбља кпјих је укупнп 116. У урбанпм ппдрушју Градищка
не ппстпји градскп мултикпнфесипналнп грпбље, већ се сахраоиваое пбавља на
кпнфесипналним грпбљима. Незванишну улпгу главнпг градскпг грпбља има правпславнп
грпбље у Брестпвшини. Пвим грпбљем управља Црквена ппщтина Градищка. Оегпва садащоа
ппврщина пмпгућује сахраоиваое у наредних 10 - 15 гпдина без пптребе прпщиреоа.
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III.1.6.5. Стаое административних услуга лпкалне сампуправе

Градска управа града Градищка прганизпвана је крпз Службу градпнашелника и 8 пдјељеоа са
пдсјецима кап нижим прганизаципним дијелпвима (Пдјељеое за ппщту управу26, Пдјељеое за
прпстпрнп уређеое и грађеое, Пдјељеое за кпмуналне и стамбене ппслпве, Пдјељеое за
привреду и ппљппривреду, Пдјељеое за друщтвене дјелатнпсти, Пдјељеое за бпрашкпинвалидску защтиту, Пдјељеое за финансије и Пдјељеое за инспекције) те Јединица за
интерну ревизију.
У пквиру Службе градпнашелника функципнище 6 пдсјека: Пдсјек за административнп-технишке
ппслпве и инфпрмисаое, Пдсјек за јавне набавке, Пдсјек за импвинскп-правне ппслпве и
заступаое, Пдсјек за инфпрмаципне технплпгије, Пдсјек за цивилну защтиту и Пдсјек за
лпкални екпнпмски развпј.
Са циљем реализације щтп већег брпја квалитетних прпјеката из пбласти лпкалнпг развпја,
ппдржаних углавнпм екстерним, страним и дпмаћим развпјним фпндпвима, Скупщтина града
је фебруара 2018. гпдине пснпвала и лпкалну развпјну агенцију - „РАГА“ Градищка. Ппдрщку
екпнпмскпм развпју пружа и Центар за инвеститпре за кпји је надлежнп Пдјељеое за привреду
и ппљппривреду.
У 2016. и 2017. гпдини, Градска управа прпвела је истраживаое п задпвпљству грађана јавним
услугама. Грађани су најзадпвпљнији квалитетпм административних услуга, кап и брзинпм и
цијенпм услуга, љубазнпщћу и знаоем пспбља. Ниже задпвпљствп грађана пднпси се на
механизме ушещћа и кпмуникацију пдбпрника и нашелника са грађанима.
Резултати истраживаоа у 2016. и 2017. гпдини ппказују да грађани желе ппбпљщаое у
сљедећим пбластима: приступ инфпрмацијама, укљушенпст у јавне расправе и дебате, пцјена
ппстпјећих механизама ушещћа грађана, квалитет и брзина административних услуга,
љубазнпст и знаое пспбља у Управи, интернет кпмуникација између грађана и служби Града и
ппстпјећи механизми ушещћа грађана у дефинисаоу припритета града, щтп даје знашјан
путпказ лпкалнпј админстрацији кпд планираоа развпја услуга за грађане.
Пцјена цијене административних услуга је задпвпљавајућа, а ппвећан је нивп задпвпљства
редпвним састанцима пдбпрника са грађанима и редпвним терминима за кпмуникацију
нашелника са грађанима.
Када су у питаоу жалбе, притужбе и пригпвпри лпкалнпј власти, у тпку 2016. гпдине 28%
испитаника/ца ппднијелп је жалбу, дпк је 2017. гпдине тп ушинилп 18% испитаника/ца. У 2016.
гпдини 8% испитаника/ца је изјавилп да је оихпва жалба ријещена, а у 2017. гпдини тај
прпценат је ппвећан на 16% ријещених жалби.
Административнп пспбље ће наставити рад на ппбпљщаоу квалитета јавних услуга, а ппсебну
пажоу усмјериће на унапређеое механизама кпмуникације и ушещћа грађана у пдлушиваоу.

26

У пквиру Пдјељеоа за ппщту управу прганизпванп је 8 мјесних канцеларија, у Нпвпј Тпппли,
Ламинцима-Сређанима, Дубравама, Церпвљанима, Бистрици, Прахпви, Гпроим Ппдргадцима и Турјаку.
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Граф 16 - Резултати мјереоа задпвпљства грађана услугама 2016. и 2017. гпдине

Извпр ппдатака: Извјештаји п задпвпљству грађана услугама у 2016. и 2017. гпдини

Путна инфраструктура је дпминантан тип сапбраћајне инфраструктуре у граду Градищка.
Оен квалитет је знашајнп ппбпљщан тпкпм ппсљедое три гпдине, захваљујући ппвећаоу
ушещћа лпкалних путева са асфалтним застпрпм (изнад прпсјека РС). Стављаоем у функцију
дипнице аутппута дп Градищке, знашајнп је растерећена магистрална сапбраћајница пд
Клащница дп Градищке и ппбпљщан прптпк путнишких и теретних впзила. Највећи стратещки
изазпв биће заврщетак пбилазнице те измјещтаое гранишнпг прелаза из центра града, кап и
преусмјераваое транзитнпг сапбраћаја на нпви мпст прекп ријеке Саве.
Впдни сапбраћај је присутан на ријеци Сави, али је далекп пд свпг максималнпг пптенцијала,
с пбзирпм на стаое кприта ријеке и пптпуни недпстатак лушке инфраструктуре.
Кпмунална инфраструктура је предмет сталнпг щиреоа и унапређеоа, али су јпщ увијек
пптребна знашајна улагаоа и дпврщетак заппшетих инвестиција у впдпснабдијеваоу,
прешищћаваоу птпадних впда и, нарпшитп, на канализацпнпм систему.
Актуелна прганизација Градске управе прилагпђена је пптребама лпкалнпг екпнпмскпг
развпја, Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј у пквиру Службе градпнашелника, нпва лпкална
развпјна агенција и активан Центар за инвеститпре заједнп шине дпбар пснпв за даљи развпј
привредних активнпсти и привлашеое страних и дпмаћих инвеститпра у Градищку.

III.1.7. Стаое живптне средине
Град Градищка је у прпщлпсти имала релативнп ппвпљне пкплнпсти кпје су ппмпгле у пшуваоу
живптне средине. Птвпренпст рељефа и неппстпјаое великих индустријских загађиваша су
узрпкпвали изпстанак знашајнијег угрпжаваоа живптне средине, али низ маоих пплутаната,
временских неппгпда, хемијскпг третираоа земљищта и сл., узрпкпвап је ппгребу усппставе
систематскпг приступа защтити живптне средине.
Град је јаснп ппредијељен да прпмпвище пднпс према живптнпј средини кпји ппдразумијева
спрешаваое узрпка загађеоа и деградације, щтп укљушује и пшуваое минералних и других
прирпдних ресурса - земљищта, щума, бипдиверзитета, впднпг бпгатства и псталих екплпщких
фактпра пд кпјих зависи пдрживпст екпстистема у цјелини. У циљу защтите живптне средине,
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Град приликпм изградое индустријских и других ппслпвних пбјеката издаје ппсебан управни
акт – Екплпщку дпзвплу кпја је интегрални дпкумент кпји пбухвата спрешаваое и
мпнитпринг/кпнтрплу загађеоа.

III.1.7.1. Стаое ваздуха

Мпнитпринг квалитета ваздуха на ппдрушју града Градищка бип је присутан самп у градскпм
насељу у перипду 2002 – 2013. Пвај мпнитпринг је бип лпкалнпг карактера и није бип укљушен у
мпнитпринг кпји је спрпвпдип Републишки хидрпметепрплпщки завпд Републике Српске.
Ппсљедоа лпкација станице за мјереое квалитета ваздуха била је пумпна станица "Кеј".
Резултати мјереоа квалитета ваздуха у ппгледу садржаја сумппр дипксида и шађи у перипду
2006 – 2013 на пвпј лпкацији су ппказали да су измјерене вриједнпсти (средое мјесешне и
гпдищое кпнцентрације) сумппр дипксида биле исппд гранишних вриједнпсти, кап и све
измјерене вриједнпсти шађи, псим у два зимска мјесеца 2006. и 2011. гпдине. Пвп указује да
ваздух у урбанпм ппдрушју у већем дијелу гпдине припада првпј категприји квалитета (шист и
незагађен ваздух), а да се у зимским мјесецима, збпг пптрпщое фпсилних гприва за
загријаваое пбјеката, квалитет ваздуха смаоује (друга категприја - умјеренп загађен ваздух).
Надлежни градски пргани сматрају да је квалитет ваздуха (имисија) на задпвпљавајућем нивпу,
тј. да се пплутанти кап нпр. SO2, CO, NO2, приземни пзпн итд.) крећу у дпзвпљеним гранишним
вриједнпстима, исппд 150 микрпграма/м3.
Мјереое квалитета ваздуха (имисија) у руралнпм дијелу града је ппвезанп са утврђиваоем
нултпг стаоа за разлишита ппстрпјеоа у ппступку дпбијаоа екплпщке дпзвпле. Резултати
ппказују да су измјерене вриједнпсти пплутаната (средое кпнцентрације) исппд гранишних
вриједнпсти, али да се на ппјединим лпкацијама у близини фреквентних сапбраћајница
ппјављују максималне кпнцентрације азптних пксида кпје су изнад гранишних вриједнпсти.
Пвакве вриједнпсти азптних пксида на предметним лпкацијама се мпгу пбјаснити утицајем
сапбраћаја.

III.1.7.2. Стаое впдних ресурса

Јединп сталнп мпнитпринг мјестп за праћеое квалитета ппврщинских впда на ппдрушју града
Градищка налази се на пбали ријеке Саве у градскпм насељу. Пвај прпфил је укљушен у
међунарпдни надзпрни мпнитпринг, щтп представља највищи нивп мпнитпринга. У перипду
2009 – 2014 мпнитпрингпм за пптребе израде Плана управљаоа Пбласним ријешним сливпм
ријеке Саве Републике Српске (2017 – 2021) су били пбухваћени и впдптпци Јабланица и Црна
ријека у западнпм дијелу града (3 мјерна мјеста). Према пвпм дпкументу, ријека Сава пд ущћа
Врбаса дп ущћа Уне има умјерен укупни статус (умјерен екплпщки статус и хемијски статус кпји
не испуоава стандарде квалитета). Исти укупни, екплпщки и хемијски статус има и Црна ријека,
дпк впдптпк Јабланица има умјерен екплпщки статус и дпбар хемијски статус, щтп такпђе даје
умјерен укупни статус. За пстала впдна тијела на кпјима није врщен мпнитпринг урађена је
прпцјена ризика из шега прпизилази статус. Према пвпј прпцјени ризика сљедећа ппврщинска
впдна тијела карактерище слаб или лпщ статус (ппд ризикпм): Бпрна (слив Саве), Гащница,
Барајища, Салакуща, главни канал Тпппла – Јабланица, Јуркпвица, Лукавац, Сува ријека,
Лубина, Писарић, Ријека и Врбащка (дпои и средои тпк), Пспрна и Бпрна (слив Врбаса).
Ппдземне впде на ппдрушју града нису пбухваћене мпнитпрингпм квалитета пд стране ЈУ "Впде
Српске". У претхпднп ппменутпм дпкументу хемијски статус групе впдних тијела ппдземних
впда Лијевше ппље је прпцијеоен кап лпщ, са средоим нивппм ппузданпсти. Ппдземне впде у
пквиру пве групе впдних тијела на ппдрушју града Градищка дпминантнп карактерище средое
дп виспк степен раоивпсти, пднпснп средои и велики ризик пд загађеоа према дифузним
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загађивашима. Збпг тпга је лпгишнп да су на извприщту централнпг впдпвпднпг система града
Градищка у Жеравици присутни неисправни узпрци сирпве впде. Према ппдацима Института за
защтиту здравља из 2016. гпдине, 2 пд 37 узетих узпрака сирпве впде извприщта је билп
неисправнп.

III.1.7.3. Стаое земљищта

Најлпщију ситуацију у ппгледу мпнитпринга кпмппненти живптне средине на ппдрушју града
Градищка, кап и на шитавпј теритприји РС, присутнп је кпд земљищта. Пвпм стаоу је
дппринијела и шиоеница да је тек 2016. гпдине дпнесен пдгпварајући прппис за утврђиваое
дпзвпљених кплишина щтетних и ппасних материја у ппљппривреднпм земљищту. Генералнп,
праћеое квалитета земљищта у дпсадащоем перипду је првенственп билп везанп за
ппјединашне лпкалитете у функцији утврђиваоа нултпг стаоа у ппступку дпбијаоа екплпщке
дпзвпле. Такп резултати анализе земљищта на лпкацији Агрпиндустријске зпне у Нпвпј Тпппли
из децембра 2011. гпдине указују на прекпрашеое максималнп дпзвпљених кплишина тещких
метала – кадмијума, никла, бакра, хрпма и цинка.
Експлпатација щљунка на прпстпру Лијевше ппља у прпщлпсти дпвела је дп настанка великпг
брпја щљункара кпје су пстале нерекултивисане. У некпликп щљункара се нелегалнп пдлаже
птпад, па представљају извпр загађеоа ппдземних впда.

III.1.7.4. Стаое щумских екпсистема

Екплпщка функција представља једну пд најзнашајнијих функција щума. Щумскп земљищте
према CORINE LAND COVER 2012 заузима 25.019,33 ha или 32,85% теритприје града Градищка. У
пквиру щумскпг земљищта кап другпг најзнашајнијег градскпг прирпднпг ресурса дпминирају
лищћарске щуме са пкп 91%. У структури щума и щумскпг земљищта, према ппдацима из
катастра "Щума РС" (2015. гпдина), највеће ушещће имају виспке щуме (77,81%), щтп је
нарпшитп интересантнп акп се има у виду да је ријеш п прпстпру релативнп ниске надмпрске
висине.
Прпцјеоује се да щумскп земљищте на ппдрушју града Градищка на гпдищоем нивпу апспрбује
пкп 160.000 метришких тпна угљен дипксида, щтп изнпси 2,09% укупне емисије пвпг гаса 2015.
гпдине на шитавпј теритприји РС.
Систем јавних зелених ппврщина на ппдрушју града Градищка пгранишен је на урбана ппдрушја
Градищкe и Гпроих Ппдградaцa и представљен је првенственп паркпвима и дрвпредима. У
урбанпм ппдрушју Градищке систем јавних зелених ппврщина шине три парка и улишни
дрвпреди. Тпкпм 2015. гпдине, изврщенп је ппвећаое дужине улишних дрвпреда у градскпм
насељу садопм 51 стабла дрвећа. У Гпроим Ппдградцима ппстпје два парка и дрвпред уз
главну сапбраћајницу крпз центар насеља.

III.1.7.5. Управљаое птпадпм

У 2017. гпдини, на ппдрушју града Градищка је прикупљенп 10.996 тпна кпмуналнпг птпада, щтп
представља ппвећаое пд пкп 19% у пднпсу на 2013. гпдину. Пвај ппраст прикупљене кплишине
птпада се дјелимишнп мпже дпвести у везу и са смаоеоем брпја дивљих деппнија на ппдрушју
града за 50 % (са 88 на 44) у ппсматранпм перипду. Прикупљени кпмунални птпад се пдвпзи на
регипналну санитарну деппнију Рамићи на ппдрушју града Баоа Лука. Брпј кприсника 2016.
гпдине је изнпсип 14.801.
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Специфишна кплишина кпмуналнпг птпада у 2017. гпдини на ппдрушју града Градищка на пснпву
ппкривенпсти станпвнищтва пдвпзпм птпада пд 85% прпцјеоује се на 0,74 кг/ст/дневнп, щтп је
исппд прпсјека БиХ.
Прпцјене прикупљених кплишина специфишних врста птпада за 2017. гпдину (индустријски,
медицински, клапнишки, грађевински, ппасни птпад) не ппстпје. Према ппдацима из ЛЕАП-а, на
ппдрушју града Градищка се прије 12 гпдина стваралп 37 м3 индустријскпг птпада и 350 л
медицинскпг птпада на гпдищоем нивпу.
У урбанпм ппдрушју Градищке ппстпје кпнтејнери за селективнп прикупљаое птпада (папир и
ПЕТ амбалажа). У 2017. гпдини, прикупљенп је 151,17 тпна птпаднпг папира и картпна и 12,85
тпна птпадне пластике (ПЕТ амбалажа и најлпн), щтп шини 1.49% укупнп прикупљенпг птпада.
Један пблик рециклажнпг двприщта ппстпји у кругу Кпмуналнпг предузећа "Градска шистпћа".
Привредна друщтва "Секундарац" и "Ливница Тещић" баве се рециклажпм металнпг птпада, a
"Green Tank" прикупљаоем и збриоаваоем ппаснпг птпада.
Бивща деппнија кпмуналнпг птпада у Бпк Јанкпвцу садржи пкп 170.000 м3 кпмуналнпг птпада и
представља екплпщки ризик збпг свпје лпкације у инундацији ријеке Саве. Дп 2018. гпдине, на
пву деппнију су се пдлагале пдређене кплишине грађевинскпг птпада у функцији оене
санације.

III.1.7.6. Утицај лпкалне екпнпмије на живптну средину

На ппдрушју града Градищка ппстпје ппстрпјеоа кпја имају знашајнији утицај на живптну
средину, те су збпг тпга присутна у разлишитим регистрима загађиваша. У регистру ппстрпјеоа и
загађиваша Републике Српске за 2016. гпдину се налазе 4 ппстрпјеоа са ппдрушја града, из
пбласти прпизвпдое тпплптне енергије, прикупљаоа и прераде птпада, прпизвпдое
прпизвпда пд метала те прпизвпдое пекарских прпизвпда.
На списку IPPC ппстрпјеоа на ппдрушју града Градищка је идентификпванп самп једнп таквп
ппстрпјеое, из пбласти свиопгпјства.

III.1.7.7. Ризици пд катастрпфа/неппгпда

Прпстпр града Градищке излпжен је разлишитим врстама ппаснпсти, пднпснп угрпжен је пд
елементарних неппгпда и технишких ппаснпсти (првенственп технишкп-технплпщке ппаснпсти и
минскп-експлпзивна средства). У ппгледу елементарних неппгпда прпстпр града је угрпжен
земљптресима, ппплавама, клизищтима, хидрпметепрплпщким ппаснпстима (суща, град,
пбилан снијег, плујнп невријеме), ппжарима и заразним бплестима.
Пд технишких ппаснпсти ппсебнп се издваја ппаснпст пд минскп-експлпзивних средстава.
Према ппдацима из 2017. гпдине, сумоиве минске ппврщине заузимају 114,93 ha или 0,15%
теритприје града Градищка. Пве ппврщине се првенственп налазе у инундацији ријеке Саве и
највище угрпжавају ппљппривреднп земљищте.
У ппгледу елементарних неппгпда, највећу ппаснпст пп станпвнищтвп и материјална дпбра на
ппдрушју града Градищка несумоивп представљају ппплаве. Према Прелиминарнпј прпцјени
ризика пд ппплава на ппдрушју РС из 2014. гпдине, ппплавна ппдрушја имају ппврщину пд
4.220,94 ha или 5,54% теритприје града Градищка. Пва ппдрушја пбухватају првенственп
инундацију ријеке Саве, пднпснп прпстпр између Савскпг насипа и кприта ријеке Саве. У
дплини ријеке Јабланице ппплавнп ппдрушје пбухвата и небраоени прпстпр између кприта
ријеке Јабланице и регипналнпг пута Р477 Врбащка - Мракпвица. Најугрпженија насељена
мјеста су Бистрица, Гащница, Врбащка и Прубица. Бујишни сливпви према Катастру бујица СР
БиХ су Ппграцка, Гащница, Јабланица и Јуркпвица.
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Максималнп пшекивани интензитет пптреса за ппвратни перипд пд 500 гпдина за цјелпкупну
теритприју града Градищка изнпси 8° MSK-64 скале.
Највећи дип града Градищка карактерище вепма ниска и ниска ппдлпжнпст на клизаое. У
јужнпм и југпзападнпм (ппткпзарскпм) дијелу града присутна је средоа и виспка ппдлпжнпст
на клизаое.
Ризик пп људскп здравље пд заразних бплести на ппдрушју града Градищка није изражен.
Тпкпм 2015. гпдине, забиљежене су двије епидемије (варишела и мпрбили) са укупнп 204
пбпљела, дпк је 2016. гпдине регистрпвана самп једна епидемија (гастрпентерпкплитис) са 31
пбпљелим.

III.1.7.8. Мјере за унапређеое енергетске ефикаснпсти

Град Градищка је 2012. гпдине усвпјила Акципни план пдрживпг енергетскпг развпја. Пвим
дпкументпм идентификпване су мјере енергетске ефикаснпсти шије ће прпвпђеое резултирати
смаоеоем емисија угљен дипксида на нивпу града за 20% дп 2020. гпдине у пднпсу на
референтну 2005. гпдину (пптрпщоа енергије – 623.467 MWh/гпд. и емисија угљен дипксида 189,212 т/гпд.). Највећи пптрпщаши енергије су стамбени сектпр и сапбраћај (приватна и
кпмерцијална впзила). Прпцјеоује се да је предузимаоем мјера и активнпсти дп марта 2016.
гпдине пптрпщоа енергије смаоена за 1%, а емисија угљен дипксида за 5%. Тпм смаоеоу је
највище дппринип прпјекат преласка Тпплане Градищка на бипмасу кап гпривп.

Ппвремена мјереоа квалитета ваздуха (закљушнп са 2013. гпдинпм) ппказала су да су
прпсјешне вриједнпсти загађеоа исппд гранишних, са пар мјесеци у кпјима су мјереоа
ппказала маоа прекпрашеоа, щтп се сматра задпвпљавајућим.
Впдни ресурси највећих впдптпкпва у граду, укљушујући ријеку Саву, имају умјерен укупни
статус (умјерен екплпщки статус и хемијски статус исппд стандарда квалитета), дпк дип
маоих впдптпкпва има слаб или лпщ статус, кап и ппдземне впде Лијевше ппља кпје су
псјетљиве на загађеое (гпрои слпј ппдземних впда ппдлпжан је загађеоу збпг
агрптехнишких мјера примијеоених на ппљппривреднпм земљищту), щтп захтијева плански
приступ смаоеоу евидентираних ризика.
Најлпщије стаое је са земљищтем, јер су ппједине анализе ппказале израженп прекпрашеое
дпзвпљених кплишина тещких метала (примјер Агрпиндустријска зпна Нпва Тпппла), щтп
имплицира пптребу планскпг приступа у смаоеоу нивпа загађенпсти земљищта у нареднпм
перипду. Тп упућује на пправданпст претвараоа земљищта из ппљппривреднпг у
грађевинскп у ппдрушју Зпне.
Тренд ппраста прикупљаоа кпмуналнпг птпада је ппсебнп изражен у ппсљедое вријеме, са
рекпрдпм пд прикупљених 1.155,54 тпне, пствареним у јулу 2018. гпдине и у складу је са
смаоеоем брпја дивљих деппнија на теритприји града.
На теритприји града евидентирани су и привредни субјекти шија ппстрпјеоа имају знашајнији
утицај на живптну средину (укупнп 4, укљушујући Тпплану Градищка), щтп шини пснпв за
праћеое и управљаое ризицима утицаја лпкалне екпнпмије на живптну средину.

III.1.8. Стаое прпстпрнп-планске дпкументације
Град Градищка је једна пд свега 9 јединица лпкалне сампуправе на ппдрушју РС кпја ппсједује
прпстпрни план и урбанистишки план сједищта јединице лпкалне сампуправе. Пба пва
дпкумента истишу 2020. гпдине. Крајем 2016. и ппшеткпм 2017. гпдине су усвпјени
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урбанистишки планпви за Гпрое Ппдградце и Нпву Тппплу, щтп је Градищку сврсталп на сами
врх листе јединица лпкалне сампуправе на теритприји РС у ппгледу израђенпсти стратещких
дпкумената прпстпрнпг уређеоа.
Укупан брпј важећих дпкумената прпстпрнпг уређеоа изнпси 47. У укупнпј структури
дпминирају прпведбени дпкументи прпстпрнпг уређеоа са пкп ушещћем пд пкп 90%. У пквиру
пве врсте дпкумената прпстпрнпг уређеоа, најбрпјнији су планпви парцелације са
урбанистишкп-технишким услпвима кпји имају ушещће пд 45,24%, а затим слиједе регулаципни
планпви са ушещћем пд 42,86%. Већина прпведбених дпкумената прпстпрнпг уређеоа (пкп
76%) се пднпси на урбанп ппдрушје Градищке. Примјетан је недпстатак прпведбених
дпкумената прпстпрнпг уређеоа за урбана ппдрушја секундарних градских и лпкалних центара
(Нпва Тпппла, Гпрои Ппдградци, Турјак и Прахпва).

III.1.9. Анализа бучета
III.1.9.1. Бучетски прихпди

Укупна планирана бучетска средства („Прихпди и примици за финансијску и нефинансијску
импвину“) за 2018. гпдину изнпсе 29.800.000 КМ, у шему су планирани бучетски прихпди пд КМ
23.253.000 КМ, ппдијељени на ппреске (14,8 милипна КМ или 49,7% пд укупнп планираних
бучетских прихпда и примитака) и неппреске (7,6 милипна КМ – 25,5%), а дпдатни су
трансфери вищих нивпа власти у изнпсу пд 670.000 КМ, примици за нефинансијску импвину
(земљищте) пд 400.000 КМ, кап и врлп знашајан изнпс неутрпщених кредитних средстава из
претхпдне гпдине (6 милипна КМ)27.

Граф 17 - Бучетски прихпди и примици града Градищка, план бучета за 2018. гпдину

БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ И ПРИМИЦИ 2018
Неутрпщени
кредити

Пстали
примици
Примици за
земљищте
Трансфери
јединица
власти

Ппрески
прихпди

Неппрески
прихпди

Примјетнп је да у плану бучетских извпра за 2018. гпдину највеће ушещће имају ппрески
прихпди кпји су скпрп двпструкп већи пд неппреских, дпк неупбишајенп виспкп ушещће пд
прекп 20% укупних извпра финансираоа нпсе и неутрпщени кредити из претхпднпг перипда.

27

Ппдаци п бучетским прихпдима и расхпдима из извјещтаја и евиденција Пдјељеоа за финансије Града
Градищка
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У структури ппреских прихпда највећи удип планира се пд ПДВ, укупнп 12 милипна КМ или
81%. Пстатак прихпда је углавнпм расппређен између ппреза на лишна примаоа (1.794.000 или
12%) и ппреза на импвину (1.010.000 КМ или 7%).

Граф 18 - Ппрески прихпди града Градищка, план бучета за 2018. гпдину

У структури неппреских прихпда најзнашајнији извпр шине накнаде за кприщтеое кпмуналних
дпбара пд ппщтег интереса (1.300.000 или 17%), а пдмах пптпм и кпмуналне таксе и накнаде те
накнада за кприщтеое кпмуналних дпбара пд ппщтег интереса за теретна мптпрна впзила, са
пп 1.200.000 КМ или 15,7%. Прихпди пд пружаоа јавних услуга дппринпсе са 1.138.600 или
15%, дпк знашајне неппреске прихпде шине рента и закуп (702.400 КМ), накнаде за кприщтеое
щума и щумскпг земљищта (520.000 КМ) те накнаде за уређеое градскпг грађевинскпг
земљищта.
Граф 19 - Неппрески прихпди града Градищка, план бучета за 2018. гпдину

Градске таксе
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Бучет града у ппсљедоих 5 гпдина28 биљежи благи раст па је изврщеое бучетских прихпда у
перипду 2013 – 2017 нараслп за 18%, са 20,3 на 23,9 милипна КМ. Инаше, планирани бучетски
прихпди за 2018. гпдину су нижи пд изврщеоа 2017. гпдине за 3,3%.

Граф 20 - Укупни бучетски и ппрески прихпди града Градищка, 2013 - 2018

Граф 21 - Бучетски прихпди града Градищка пп врстама, 2013 - 2018
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Већина прихпдпвних ставки има стабилан тренд унутар ппсматранпг петпгпдищоег раздпбља,
дпк су неке ипак имале знашајнија пдступаоа, кап нпр. накнаде за кприщћеое щума, кпје шине
релативнп знашајан извпр средстава за бучет Града.
28

Ппдаци пбухватају изврщеое бучета за перипд 2013 -2017 и план бучета за 2018. гпдину
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У 2016. гпдини путем грантпва и дпнација пстварен је укупан изнпс пд 29.813,31 КМ, а за
пптребе ппдрщке прпјектима наципналних маоина (рашунарска ппрема, манифестације, ппмпћ
удружеоима маоина). У 2017. гпдини Град није имала грантпва и дпнација.

III.1.9.2. Бучетски расхпди

На страни расхпда, план за 2018. гпдину предвиђа највеће ппјединашнп ангажпваое средстава
за трпщкпве заппслених и изградоу пбјеката, дпк су знашајнп заступљене и ставке набавки
рпба и услуга, спцијалних даваоа и птплате ранијих дугпва.

Граф 22 - Бучетски расхпди града Градищка, план бучета за 2018. гпдину

Граф 23 - Функципнална класификација расхпда града Градищка, план бучета за 2018. гпдину

Функципнална класификација расхпда 2018
Издаци за фин.импвину и птплату дугпва
Спцијална защтита
Активнпсти пбразпваоа

Рекреација, култура, религија
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Защтита шпвјекпве пкплине
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Ппщте јавне услуге

0,00
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Ппсматранп крпз дужи перипд, бучетски расхпди су у изврщеоу бучета пд 2013. дп 2016.
гпдине имали уједнашен тренд, дпк је дп прпмјена дпщлп тпкпм 2017. гпдине, када су нарасли
расхпди финансираоа (1,35 милипна према 0,6 милипна 2016. гпдине), дпщлп је дп исплата пп
судским рјещеоима (0,82 милипна КМ), а издаци за птплату дугпва су изнпсили шак 12,7
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милипна у ппређеоу са 2,8 милипна КМ пстварених тпкпм 2016. гпдине. Тпкпм 2017. гпдине
дпщлп је и дп задуживаоа бучета пд 17,7 милипна КМ, а највећи дип тих средстава
упптребљен је, крпз ппменуте птплате дугпва, за реструктурираое ппстпјећег дуга, птплатпм
задужеоа пп пснпву ХПВ (раније емитпване градске пбвезнице) и кредита за КП Тпплана, дпк
је знашајан дип (КМ 6 милипна) алпциран на 2018. гпдину, за пптребе припритетних капиталних
инвестиција.

Граф 24 - Бучетски расхпди града Градищка, 2013 - 2018
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Тпкпм перипда, дпщлп је дп ппвећаоа издвајаоа пп пснпву ппјединих ставки, а ппсебнп за
спцијалну защтиту, накнаде за заппслене те птплату дугпва.

Граф 25 - Дпзнаке за спцијалну защтиту града Градищка, 2013 – 2018

Са прпщиреоем пбухвата и ппвећаоем брпја кпрсника, дпщлп је и дп ппвећаоа издвајаоа за
спцијалну защтиту, а тп је тренд кпји се мпже пшекивати и у будућнпсти, щтп је шиоеница кпја
ће утицати и на будуће бучетске тпкпве града.
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Граф 26 - Трпщкпви заппслених града Градищка, 2013 – 2018

Накпн стагнације у прптеклих пет гпдина, дпщлп је дп благпг ппвећаоа издвајаоа за брутп
плате и накнада за заппслене тпкпм 2017. гпдине и плана за 2018. гпдину, дјелимишнп
узрпкпванп растпм плата, дјелимишнп растпм брпја заппслених.
Расхпди за брутп плате и накнаде у 2017. гпдини већи су у пднпсу на претхпдну гпдину за
3,78%, јер је врщенп пппуоаваое раније систематизпваних радних мјеста. Брутп плате и
накнаде радника за 2018. гпдину планиране су у изнпсу пд 7.393.20,00 КМ, а ппвећаое је
узрпкпванп планираним јашаоем кадрпвске структуре лпкалне управе и усклађиваоем плата
са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи и управи, Закпнпм п службеницима и намјещтеницима у
јединицама лпкалне сампуправе те гранским кплективним угпвпрпм.
Граф 27 - Отплата дугпва града Градищка, 2013 – 2018

Накпн дужег перипда уједнашенпг сервисираоа дугпва, тпкпм 2017. гпдине дпщлп је дп
знашајнпг реструктурисаоа градскпг дуга, кпјим је ппбпљщана структура, снижене камате и
прпдужени рпкпви птплате, шиме се птвприп дпдатни прпстпр за капитална улагаоа у
нареднпм перипду.
Бучет града је тпкпм изврщеоа ппсљедоих пет гпдина, слишнп плану за 2018. гпдину, задржап
благ, али стабилан тренд раста, са пдређеним пдступаоем тпкпм 2017. гпдине када су градски
дугпви реструктурирани и пбезбијеђена дпдатна средства за капитална улагаоа тпкпм 2018.
гпдине и касније.
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Граф 28 - Бучетска средства и издаци града Градищка 2013 – 2018

Табела 16 - Дефицит/суфицит бучета пп гпдинама

2013

2014

2015

2016

2017

БУЧЕТСКА СРЕДСТВА

21.445,841

21.579,313

26.003.246

23.929.438

42.415.088

БУЧЕТСКА ИЗДАЦИ

22.238.644

21.602.114

24.730.732

25.113.253

35.099.261

Дефицит/Суфицит

-792.803

-22.801

1.272.514

-1.183.816

7.315.827

Дефицит градскпг бучета из перипда 2013 – 2016 ријещен је рефинансираоем пбавеза тпкпм
2017. гпдине. Дпдатни изнпс, са ппвпљнијим рпкпвима птплате и трпщкпвима финансираоа
ствприп је пдређену резерву за реализацију капиталних инвестиција у 2018. и 2019. гпдини.

У ппсљедоем петпгпдищоем перипду (2013 – 2017), ппсматранп крпз изврщеое бучета,
Град Градищка пстварила је скрпман, али сталан раст бучетских прихпда и расхпда, пп
гпдищопј стппи пд 4,38% гпдищое. Застпј у раду скупщтине срединпм ппсматранпг перипда
узрпкпвап је и застпј у реализацији бучета, али је тпкпм 2017. гпдине ппнпвп ппкренут
механизам пдлушиваоа и пмпгућен утрпщак бучетских средстава у складу са претхдднп
усвпјеним бучетским пквирпм. Уз тп, реструктурирана је финансијска ппзиција лпкалнпг
бучета такп щтп је ппстпјећи дуг замијеоен нпвим, ппд ппвпљнијим услпвима (камата, рпк
птплате), а дуг пп пснпву раније емитпваних пбвезница (7 милипна КМ) је исплаћен.
Сервисиран је и дуг пп пснпву кредита КП Тпплана у изнпсу пд 4,5 милипна КМ.
Препстали дип нпвпг задужеоа (6 милипна КМ) алпциран је на ставке будућих капиталних
улагаоа кпја ће се реализпвати тпкпм 2018. гпдине и касније.
Претхпдних пет гпдина град се није задуживала, збпг шега је ппстигнута бучетска
кпнсплидација, али су се и капиталне инвестиције пдвијале сппријим темппм или у маопј
мјери пд планиране/неппхпдне, щтп је прпизвелп и негативне ппсљедице пп лпкалну
заједницу збпг кащоеоа у рјещаваоу развпјних планпва. Наиме, текући прихпди су
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пмпгућавали ппкриће текућих расхпда, укљушујући и сервисираое дуга, с тим да није билп
дпвпљнп средстава за капиталне инвестиције и развпј.
Реструктурираое ппстпјећег дуга и задужеое за пптребе реализације припритетних
капиталних инвестиција треба Граду да пмпгући да щтп прије реализује заппшете капиталне
прпјекте кпји су пд изузетнпг знашаја за станпвнищтвп и привреду, јер рјещавају дип кљушних
прпблема у сектприма екпнпмскпг и друщтвенпг развпја те защтите живптне средине
(впдптпрао, пбилазница, сппртска двпрана итд.).

III.2. Стратещка пријентација за перипд 2019-2027. гпдина
III.2.1. Стратещкп фпкусираое
Стратещкп фпкусираое изведенп је у два кпрака: првп крпз SWOT анализу, кпја представља
синтезу кљушних налаза претхпдне спцип-екпнпмске анализе и пквирнп пдређиваое
стратещких фпкуса, кпји ће се ппслије детаљније разрађивати крпз сектпрске планпве.

SWOT анализа

У пвпм дијелу сажете су најважније, стратещке преднпсти Градищке на кпјима се мпже градити
развпјна стратегија, најизразитије слабпсти кпје треба умаоити или неутрализпвати, прилике
кпје треба стратещки искпристити и пријетое кпје треба избјећи или минимизирати у
кпнципираоу и реализацији стратегије.
Пвдје су издвпјене самп најзнашајније снаге, слабпсти, прилике и пријетое, синтетизпване из
претхпдних налаза анализе.

Снаге

Слабпсти

-

-

-

-

-

-

Првпразредан сапбраћајнп-гепграфски пплпжај
града – „врата“ РС и БиХ према ЕУ
Развијена сапбраћајна инфраструктура са
израженим трендпм развпја (аутппут, нпви мпст
и гранишни прелаз), укљушујући и лпкалну путну
инфраструктуру
Изграђена и щирпкп дпступна
електрпдистрибутивна мрежа
Развијена предузетнишка инфраструктура и за
ппдрщку Startup-a, са усппстављенпм Развпјнпм
агенцијпм (РАГА), функципналнпм Агрпиндустријскпм зпнпм, активним Кластерпм
(Аутпсистем), Бизнис инкубатпрпм и сл.
Релативнп велике ппврщине ппд пбрадивим
ппљппривредним земљищтем, са израженим
впдним пптенцијалпм и знашајним щумским
ресурсима
Развијена ппљппривредна прпизвпдоа са

-

-

-

Виспка стппа регистрпване незаппсленпсти,
са великим ушещћем теже заппщљивих
категприја
Ппнуда радне снаге не задпвпљава пптребе
фирми у ппгледу практишних вјещтина
Слаба инфпрматишка писменпст
Негативан салдп сппљних миграција кпји
смаоује ппнуду радне снаге пппулације са
највище пптенцијала (млади)
Лпщија пбразпвна структура станпвнищтва
Неразвијена пракса цјелпживптнпг ушеоа
(преквалификације, пбуке и сл.)
Недпстатак адекватнпг механизма
преквалификације и дпквалификације
радника у складу са пптребама тржищта
Неппвпљна структура привреде – недпстају
прехрамбени прерађивашки капацитети и
капацитети хладоаша, рурални и приградски
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-

-

-

-

-

-

лидерскпм ппзицијпм у впћарству те развијеним
стпшарствпм, ратарствпм и ппвртларствпм
Развијена прерађивашка индустрија, нарпшитп у
пбласти прераде дрвета и метала
Кпнстантан раст предузетнищтва, привреде и
заппщљаваоа
Унапређенп ппслпвнп пкружеое за лпкалне
бизнисе и инвеститпре, са пплитикпм птвпрених
врата за инвеститпре пптврђенпм и крпз
дпдијељен сертификат за ппвпљнп ппслпвнп
пкружеое – BFC SEE
Стабилан и ликвидан градски бучет
Развијен манифестаципни туризам
Ппзитиван унутращои миграципни салдп у
ппсљедоих 10 гпдина
.......................................
Устанпвљена пбразпвна, културна и сппртска
инфраструктура
Задпвпљствп грађана дещаваоима у култури и
сппрту кпнстантнп расте
Примарна и секундарна здравствена защтита у
функцији
Прпщирен спектар услуга спцијалне защтите у
ппсљедоим гпдинама,
Активне невладине прганизације кпје пкупљају
раоиве групе,
Заппшете активнпсти на прилагпђаваоу
пбразпвних прпфила у складу са пптребама
ппслпвне заједнице
Ппкривенпст дпкументима прпстпрнпг уређеоа
Успјещнп заврщени прпјекти рекпнструкције
дијела щкплских пбјеката на ппдрушју града
Бпгатп културнп-истпријскп насљеђе
Безбједна заједница кпја прпмпвище сигурнпст
крпз превенцију ппвреда и насиља
.........................................
Пбиље ппдземне впде
Пшувана живптна средина у највећем дијелу
града
Знашајна ппкривенпст теритприје и
станпвнищтва впдпснабдијеваоем из
јавних-кпнтрплисаних извпра
Систем прикупљаоа птпада са ппзитивним
трендпм у пбухвату и руралних дијелпва града
Усппстављен пснпвни систем кпнтрпле загађеоа
из индустрије (екплпщке дпзвпле, инспекције)
Прпмпција ублажаваоа ппсљедица прирпдних
катастрпфа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

дип немају дпвпљан инфраструктурни
капацитет за развпј индустрије и сл.
Недпвпљна примјена савремених технплпгија
у прпизвпдои ппљппривредних прпизвпда –
видљив недпстатак защтите пд прирпдних
неппгпда
Недпврщена знашајна сапбраћајна
инфраструктура (пбилазница, нпви мпст и
гранишни прелаз)
Недпвпљан пбухват канализаципним
системпм, првенственп у руралнпм ппдрушју
Слаб прилив страних инвестиција
Недпвпљна ппнуда смјещтајних капацитета
Недпстатак планскп-прпграмскпг приступа у
управљаоу ппјединим пбластима
........................
Негативан прирпдни приращтај са израженим
ппгпрщаоем старпсне структуре
станпвнищтва
Недпстатак кљушних садржаја за развпј
сппрта и културе – мултифункципнална
сппртска двпрана
Слабије ппремљена щкплска инфраструктура
– недпстатак мпдерних наставних средстава
Недпвпљан пбухват дјеце прпграмима
предщкплскпг пбразпваоа
Бплести зависнпсти у ппрасту, нарпшитп
унутар млађе пппулације
Запстајаое руралних ппдрушја у пбласти
спцијалне инфраструктуре
....................
Слабп развијен мпнитпринг кпмппненти
живптне средине, нарпшитп земљищта
Мпгућа некпнтрплисана упптреба
агрпхемикалија кпје нарпшитп угрпжавају
квалитет земљищта и првпг слпја ппдземних
впда (накпн 2009. гпдине нема нпвих
истраживаоа кпнцентрације пестицида у
ппдземним впдама Лијевше ппља такп да пвп
пстаје кап ризик)
Недпвпљна примјена технплпгија за
смаоеое загађеоа впде (неппстпјаое
ппстрпјеоа за прешищћаваое градских
птпадних впда), земљищта и ваздуха
Непптпун систем управљаоа птпадпм
Недпвпљнп развијена екплпщка свијест
Ниска енергетска ефикаснпст јавних и
приватних пбјеката

Прилике

Пријетое

-

-

Ствараое дугпрпшних претппставки за развпј
псталих врста сапбраћаја (псим друмскпг) у
неппсреднпм пкружеоу (впдни, ваздущни,
жељезнишки) и јашаое знашаја нпвпг друмскпг
гранишнпг прелаза са нпвпм инфраструктурпм;

-

Нестабилнп пплитишкп пкружеое у БиХ
Птежана сппљнптргпвинска размјена,
првенственп извпз у ЕУ, збпг стрпгих
санитарних, ветеринарских и других прпписа
Даља депппулација и кпја за ппсљедицу има
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Јашаое привредних сектпра шији пптенцијал
расте за заврщеткпм нпве инфраструктуре
(туризам – прпмпција прирпдне, вјерске и
културне бащтине, лпгистика, трансппрт)
Јашаое тренда премјещтаоа бизниса из ЕУХрватске у земље-кандидате за ЕУ
ЕУ кандидатски статус и кприщтеое
претприступних фпндпва за јашаое привреде и
лпкалнпг развпја
Јашаое инвестиципнпг циклуса заснпванпг на
атрактивнпсти лпкације кпји ће пмпгућити и
прилив страних директних инвестиција
Укљушиваое у регипналне технплпщке цјелине у
ппљппривреди и индустрији хране
Ппвећана пптражоа за ппљппривредним
прпизвпдима на глпбалнпм нивпу
Примјена мпдерних технплпгија у индустрији и
ппљппривреди (системи защтите пд неппгпда у
ппљппривреди, ппдрщка инпвацијама и сл.)
Дпврщетак заппшетих капиталних инвестиција
(пбилазница, гранишни прелаз, сппртска двпрана
итд.)
Јашаое сарадое са институцијама РС кпје мпгу
ппдстаћи екпнпмске активнпсти
Јашаое јавнп-приватнпг партнерства
Мпгућнпст брендираоа дпмаћих прпизвпда
Развпј ппљппривреднп-прганизаципне
инфраструктуре
......................................
Щира рефпрма средоег струшнпг пбразпваоа
ради усклађиваоа са пптребама тржищта рада
...............................................
Увезиваое са сусједним ппщтинама ради
рјещаваоа капиталних екплпщких питаоа
(збриоаваое птпада, прпјекти енергетске
ефикаснпсти, праћеое и извјещтаваое п
кретаоу щтетних прганизама)
Кприщтеое пптенцијала у пбнпвљивим
извприма енергије (ппдземне впде и
впдптпкпви, бипмаса ...)

-

-

-

-

-

-

-

пдлазак младе и сппспбне радне снаге ка
инпстранству
Смаоена ппдрщка вищих нивпа власти и
смаоени фискални приливи
Климатске прпмјене кпје ће узрпкпвати јпщ
интензивније прирпдне неппгпде и угрпзити
ппљппривредну прпизвпдоу
Мпгућнпст запстајаоа у развпју градскпг
ппдрушја града, накпн пущтаоа у рад нпвпг
гранишнпг прелаза и ппмјераоа транзита и с
тим ппвезаних привредних активнпсти cca. 4
км западнп пд центра града (синдрпм
„слијепп цријевп“)
Сапбраћајна загущенпст узрпкпвана растпм
брпја впзила
Јашаое бесправне градое
..............................
Ппвећан брпј кприсника спцијалне защтите и
пензипнера са најнижим нивппм примаоа
Недпстатак прихпда и прпјеката за
финансираое друщтвене структуре
..........................................
Ппвећан ризик пд загађеоа впде збпг
недпстатка кпнтрпле у ппљппривреднпј и
индустријскпј прпизвпдои те градои уппщте
Угрпженпст щумскпг бпгатства и
ппљппривредних дпбара збпг ушесталпсти и
интензитета прирпдних неппгпда
Улазак прљавих технплпгија

Стратещки фпкуси

Ппщтп се ради п стратегији интегрисанпг развпја кпја тражи усклађиваое кљушних аспеката
екпнпмскпг развпја, друщтвенпг развпја и захтјева защтите живптне средине, треба впдити
рашуна п тпме да пви захтјеви ппнекад у стварнпсти имају супрптне тежое и смјерпве (нпр.
ппбпљщаое кпнкурентнпсти привреде и псигураое спцијалне укљушенпсти маргинализпваних
група, или индустријски раст и пшуваое живптне средине).
Стратегија, прије свега, ппдразумијева кпнцентрацију распплпживих ресурса на рјещаваое
прпблема кпји имају највећи развпјни пптенцијал. Мпра бити фпкусирана на најважније
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стратещке изазпве, јер ће, у прптивнпм, впдити расипаоу увијек пскудних ресурса без
ппстизаоа стварнпг стратещкпг ефекта.
Екпнпмски развпј Градищке не мпже се вище темељити на јефтинпј струшнпј раднпј снази, јер
струшна радна снага све вище пдлази у пптрази за бпљим радним и живптним услпвима у
земље ЕУ. Затп се кљушни изазпви екпнпмскпг развпја мпгу изразити крпз некпликп међуспбнп
ппвезаних питаоа:




Какп да привреда града Градищка буде кпнкурентнија у глпбалним ланцима
вриједнпсти у кпјима све вище ушествује свпјим извпзпм?
Какп да приватни сектпр градищке привреде ппстане атрактивнији за заппщљаваое и
задржаваое струшне радне снаге?
Какп да се псигура квалитетнија ппнуда струшне радне снаге на тржищту рада?.

Укпликп пва стратегија развпја не пдгпвпри квалитетнп на пве изазпве, екпнпмски развпј
Градищке биће усппрен и угрпжен, са негативним ппсљедицама пп друщтвени развпј и стаое
живптне средине, јер неће бити дпвпљнп средстава за улагаоа у пве сектпре.
Затп се јашаое кпнкурентнпсти и квалитетније заппщљаваое у привреди намеће кап први
стратещки фпкус, са двије међуспбнп услпвљене стране: укпликп се кпнкурентнпст фирми буде
заснивала на нижпј цијени (дакле првенственп на цијени рада), неће бити мпгуће квалитетније
заппщљаваое у привреди; укпликп не буде квалитетне радне снаге, неће бити мпгуће да се
дугпрпшнп ппбпљща кпнкурентнпст фирми кпје шине пкпсницу привреде Градищке.
Изазпви друщтвенпг развпја су вищеструки, а међу најважније спадају сљедећи:
 Какп псигурати пбухватнију и бпљу ппдрщку за младе, ппсебнп младе ппрпдице, какп
би се ппправилп стаое и ублажили изразилп негативни демпграфски трендпви?
 Какп квалитетнп пдгпвприти све већим спцијалним и здравственим пптребама све
старијег станпвнищтва Градищке?
 Какп ппбпљщати услпве и друщтвени живпт на селу?

Из претхпдних питаоа прпизлази и главни фпкус друщтвенпг развпја у сљедећем перипду:
дпступнпст, квалитет и дјелптвпрнпст јавних услуга и мјера ппдрщке за циљне групе: млади,
старије станпвнищтвп, сепскп станпвнищтвп.
У ппгледу живптне средине, кљушни изазпви се свпде на сљедеће:



Какп знашајније смаоити ризике и щтетне ппсљедице прирпдних неппгпда, ппсебнп
ппплава, града и суще?
Какп дпвести дп прихватљивпг нивпа загађеоа живптне средине, а ппсебнп загађеоа
ппљппривреднпг земљищта и впда?

Спрешаваое щтетних ппсљедица пд прирпдних неппгпда и смаоеое загађеоа представљају
главне фпкусе у сектпру защтите живптне средине у пвпм стратещкпм перипду.
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III.2.2. Визија и стратещки циљеви развпја

Преппрушује се прпмјена претхпдне визије развпја, наведене исппд.

Градищка 2020 ће на регипналнпј екпнпмскпј и друщтвенпј мапи бити
преппзнатљива
 кап атрактивна инвестиципнп-ппслпвна лпкација са кпнкурентнпм
раднпм снагпм гдје се, брже и вище негп кпд других, ствара нпва
вриједнпст и пстварује ппврат улагаоа, и
 кап предузетна лпкална заједница са екплпщки пшуванпм срединпм у
кпјпј највећи дип станпвника активнп ушествује у ствараоу еврппскпг
квалитета живпта

Два су пснпвна разлпга за пвакву преппруку: (1) сада се битнп прпщирује и ппмјера временски
хпризпнт визије развпја, са 2020. на 2030. гпдину, и (2) дпсадащоа визија развпја није
изражавала специфишне преднпсти и специфишне тежое кпје Градищка има у пднпсу на друге
ппщтине у РС и БиХ. Уз тп, дпсадащоа визија не мпже да се кпристи кап нека врста слпгана,
кпји је ефектан и свима разумљив.
Метпдплпщки, визија треба да, на језгрпвит и ефектан нашин, пзнаши главни правац развпја у
сљедећем стратещкпм перипду, и тп такп да тп буде привлашнп и разумљивп, какп пнима кпји
живе у Градищци, такп и пнима кпји би мпгли да пдлуше да у опј живе и ппслују. Притпм је
преппрушљивп да се ппђе пд неке већ изражене преднпсти кпју лпкација ппсједује, те да се та
преднпст дпграђује и кпристи за усмјераваое и дпстизаое укупнп пшекиванпг напретка града.
Такву врсту преднпсти представља геп-стратещка ппзиција Градищке (близина ЕУ), а та
ппзиција у нареднпм стратещкпм перипду треба да се искпристи какп би се убрзалп
приближаваое слишним лпкацијама у ЕУ и у пбластима екпнпмскпг и друщтвенпг развпја, кап и
пшуваоа живптне средине. У складу с тим, нпва визија развпја, у сажетпј верзији, мпже да се
изрази пвакп:

Градищка 2030. гпдине: пд гепграфске, дп екпнпмске,
едукацијске и екплпщке близине Еврппске уније
Г+3Е

У пунијпј верзији, знаши: Градищка ће пвај стратещки перипд искпристити такп да јпј гепграфска
близина Еврппскпј унији ппслужи кап развпјна пплуга у кљушним сектприма, да знатнп брже
негп кпд других средина дпђе дп „прелијеваоа“ пплитика, пракси и стандарда
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карактеристишних за слишне средине у еврппским земљама, шиме ће се пмпгућити и плакщати
већа кпнкурентнпст привреде, бпљи живпт грађана и пдржива живптна средина, уз пдржаваое
и надпградоу културнп-истпријскпг идентитета пвпг ппдрушја.

Геп-стратещки пплпжај Градищке је у пвпј визији развпја ташка пслпнца кпја треба да плакща
пствариваое других елемената визије: екпнпмскп, едукацијскп и екплпщкп приближаваое
слишним срединама у Еврппскпј унији. У ппгледу екпнпмскпг развпја, тп знаши да гепграфска
близина треба да буде искприщћена за јашаое веза градищких фирми са партнерима из
земаља Еврппске уније, такп да те интеракције впде ствараоу веће дпдатне вриједнпсти, веће
заппсленпсти и бпљих радних мјеста на теритприји града Градищка. Тп неће бити мпгуће
укпликп истпвременп не дпђе и дп едукацијскпг приближаваоа, такп да нивп пбразпваоа и
квалитет ппнуде радне снаге буде такав да мпже да пдгпвпри изазпвима развпја и пптребама
инвеститпра у времену екпнпмије знаоа, дигитализације, интернета и растућег привреднпг
умрежаваоа, уз пшуваое и надпградоу културнп-истпријскпг идентитета и прирпдне средине
пвпг ппдрушја.
Екпнпмскп и едукацијскп приближаваое треба да буду праћени екплпщким приближаваоем,
такп да ппјашана защтита живптне средине, с једне стране, и защтита пд растућих прирпдних
неппгпда, впде сталнпм смаоиваоу свих врста загађиваоа прирпде, кап и смаоиваоу
негативних ппсљедица климатских прпмјена на привреду и живпт у граду Градищка.
На пснпву већ пдређених стратещких фпкуса, с једне стране, и дугпрпшне визије развпја, с друге
стране, дефинищу се сљедећи стратещки циљеви, кпји пбухватају перипд дп 2027. гпдине:

1. Ппвећана заппсленпст и дпдатна вриједнпст у привреди Градищке, јашаоем оене
кпнкурентнпсти и ппвезанпст са фирмама из Еврппске уније;
2. Ппбпљщан квалитет живпта за станпвнищтвп Градищке, унапређиваоем ппстпјећих и
ствараоем нпвих јавних услуга, ппсебнп за младе и старије пспбе;
3. Унапређена защтита живптне средине и защтита пд неппгпда.

Први стратещки циљ представља главни пријентир привреднпг развпја Градищке, на главнпм
правцу екпнпмскпг приближаваоа ЕУ. У оему се ради п усклађиваоу два, шестп међуспбнп
супрптстављена интереса – раста заппсленпсти и ппбпљщаоа кпнкурентнпсти, сада на нпвпм,
амбиципзнијем кпнцепту квалитетних радних мјеста и веће дпдатне вриједнпсти, кап суме
дпбити, важнпг интереса ппслпдаваца и инвеститпра, и брутп плата, кап важнпг интереса
заппслених, с друге стране.
Пствариваое првпг стратещкпг циља биће угрпженп укпликп се истпвременп не реализује и
други стратещки циљ, ппсебнп у дијелу кпји треба да пмпгући заппщљаваое и задржаваое
младих (крпз бпље пбразпваое и заппщљаваое, те бпље услпве живпта), кап циљне групе кпја
треба да нпси привредни и друщтвени развпј Градищке.
С друге стране, Градищка треба да ппдигне и дпстигне стандарде задпвпљаваоа пптреба и
друщтвене интеграције циљних група кпје такав дппринпс из пбјективних разлпга не мпгу да
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дају. Пвдје је тежищте на јавним услугама, ппстпјећим и нпвим, првенственп пним кпје су у
надлежнпсти лпкалне сампуправе, али и пних на кпје пна мпже да пствари пдређени утицај.
Пствариваое трећег циља имаће ппзитивнп ппвратнп дејствп на прва два стратещка циља,
утишући на ппвећане принпсе у ппљппривреднп-прехрамбенпј прпизвпдои (защтитпм пд
прирпдних неппгпда) и на квалитет живпта станпвника Градищке (сталним смаоиваоем
загађеоа, пднпснп защтитпм живптне средине).
С друге стране, оегпвп дпстизаое зависиће пд степена привреднпг развпја и нивпа друщтвене
свијести у ппгледу пднпса према живптнпј средини.
Међуспбни пднпс између визије и стратещких циљева развпја Градищке приказан је на
сљедећпј слици:
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Пствариваое пвакп ппстављених стратещких циљева и оихпв утицај на развпј Градищке мпћи
ће да се прати путем сљедећих индикатпра:

Стратещки циљеви:

Индикатпри:

Извпр ппдатака

1. Ппвећана заппсленпст и
дпдатна вриједнпст у
привреди Градищке,
јашаоем оене
кпнкурентнпсти и веза са
фирмама из ЕУ

1.1. Раст брпја заппслених у привреди
(укљушујући и туризам, ппљппривреду и
сампсталне радое)

1.1. Ппреска
управа Републике
Српске

1.2. Раст дпбити привредних субјеката

1.2. АПИФ РС

1.3. Раст брутп-плата у привреди

1.3. РЗЗС РС

2. Ппбпљщан квалитет
живпта за станпвнищтвп
Градищке, унапређиваоем
ппстпјећих и ствараоем
нпвих јавних услуга,
ппсебнп за младе и старије
пспбе

2.1. Раст задпвпљства станпвника квалитетпм
живпта у Градищци

2.1. Анкета
грађана града

2.2. Ппвећана дпступнпст (брпј кприсника)
јавних услуга и мјера ппдрщке

2.2. Евиденција
јавних предузећа

2.3. Ппбпљщаое трендпва миграција и
прирпднпг приращтаја

2.3. РЗЗС РС

3. Унапређена защтита
живптне средине и
защтита пд неппгпда

3.1. Смаоеое степена загађеоа земљищта и
ппдземних впда

3.1. Мпнитпринг
станице

3.2. Смаоеое щтета пд прирпдних неппгпда

3.2. Кпмисија за
прпцјену щтета

IV. Сектпрски развпјни планпви
Усклађенпст, кпмплементарнпст и међуспбни утицај сектпрских планпва
Сектпрски планпви – план екпнпмскпг развпја, план друщтвенпг развпја и план защтите живптне
средине Града Градищка су урађени према мпделу развпја кпји кпмбинује екпнпмски напредак и
спцијалну укљушенпст без прекпмјерне експлпатације прирпдних ресурса. Усклађени су са
ппстпјећпм прпстпрнп-планскпм дпкументацијпм, дефинисаним стратещким циљевима и
међуспбнп су кпмплементарни те вертикалнп разрађени на нивпу прпграма, прпјеката и мјера, са
планираним резултатима, пшекиваним исхпдима и утицајем на реализацију сектпрских и
стратещких циљева.

Приликпм разраде интервенција у пбласти екпнпмскпг развпја ппсебан фпкус усмјерен је ка
искприщтаваоу првпразредне транзитне лпкације града Градищка кпја дпбија дпдатни знашај
са реализацијпм већ заппшетих великих инфраструктурних прпјеката кап щтп су изградоа нпвпг
гранишнпг прелаза највећег капацитета у БиХ те изградоа мпста прекп ријеке Саве према
Републици Хрватскпј, шиме се пстварује најквалитетнија друмску веза (аутппут) са Еврппскпм
унијпм. Свакакп да је и ппдрщка кпнкурентнпсти дпмаће привреде дпбила кљушнп мјестп у
пвпм сектпрскпм плану, ппсебнп истишући пптребу прпфилисаоа радне снаге у складу са
тренутним и будућим пптребама лпкалних ппслпдаваца.
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У пбласти друщтвенпг развпја фпкус је дат на изградои и рекпнструкцији спцијалне и
кпмуналне инфраструктуре кпја ће директнп ппбпљщати квалитет живпта станпвника
Градищке, са ппсебним псвртпм на бригу п старијим, станпвницима руралних ппдрушја и
младима кпјима је пптребан знашајнији ппмак у квалитету живпта какп би се смаоила стална
депппулација и емиграција.
Сектпрски план защтите живптне средине се фпкусирап на защтиту и смаоеое щтета пд
прирпдних неппгпда кпје су прптеклих гпдина нанијеле велике щтете лпкалнпј привреди и
станпвнищтву, нарпшитп у руралним, ппљппривредним ппдрушјима, у истп вријеме впдећи
рашуна п тпме да се ствпре претппставке за ппвећану кпнтрплу и защтиту пд загађеоа.

Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја

Међуспбни утицај сектпрских циљева

1.1. Ппвећана кпнкурентнпст Градищке
привреде, пуним кприщтеоем
лпкацијских и инфраструктурних
ппгпднпсти, служи кап примјер псталим
ЈЛС у РС / БиХ
1.2 Пстварене нпве инвестиције кпје
пмпгућују пптималнп кприщтеое
распплпживих прерађивашких,
ппљппривредних, туристишких и
псталих ресурса Градищке

Сектпрски циљ директнп утише на друга два
циља екпнпмскпг развпја – бпља
кпнкурентнпст привлаши нпве инвеститпре и
креира нпву пптребу за струшнпм раднпм
снагпм.
Пствареое пвпг циља ппзитивнп ће утицати на
друга два циља екпнпмскпг развпја – нпве
инвестиције ппдижу кпнкурентнпст и
апспрбују нпву радну снагу са пптребним
нпвим вјещтинама.
Унапређен квалитет и ппнуда радне снаге је
битан предуслпв за ппвећаое кпнкурентнпсти
и реализацију нпвих инвестиција, а
синергетски дјелују и са циљем 2.1.,
пбезбјеђујући ппсап за младе људе са
адекватним пбразпваоем.

1.3 Унапређен квалитет радне снаге иде у
сусрет пптребама растуће привреде
пмпгућујући веће и квалитетније
заппщљаваое у приватнпм сектпру

Сектпрски циљеви друщтвенпг развпја

Међуспбни утицај сектпрских циљева

2.1. Псигурати квалитетније пбразпвне,
културне и сппртске садржаје у складу
са пптребама младих пбразпваних
људи, ппсебнп младих ппрпдица, на
ппдрушју града Градищка
2.2. Пбезбиједити квалитетне спцијалне и
здравствене услуге за све станпвнике,
ппсебнп за старију пппулацију и лица у
стаоу спцијалне пптребе

Пствареое квалитетнпг пбразпваоа и
унапређеое квалитета живпта младих људи
кпји ће се задржати на ппдрушју града,
директнп дппринпси пствареоу свих циљева
екпнпмскпг развпја.

2.3. Унаприједити друщтвене садржаје и
јавне услуге

Реализацијпм пвпг циља ппдиже се квалитет
живпта станпвника града щтп је кпмпатибилнп
са псталим циљевима друщтвенпг развпја.
Пвај циљ ппзитивнп утише на друга два циља
друщтвенпг развпја, кап и на циљ 1.3., утишући
на младу и струшну радну снагу да пстане на
распплагаоу лпкалнпј привреди.

Сектпрски циљеви защтите живптне
средине

Међуспбни утицај сектпрских циљева

3.1. Унапређеое система защтите и
спащаваоа пд прирпдних неппгпда и
других несрећа

Пствареоем пвпг циља даје се знашајан
дппринпс пствареоу циљева екпнпмскпг и
друщтвенпг развпја, ппсебнп 1.2. (ппвећаое
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Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја

Међуспбни утицај сектпрских циљева
инвестиција у ппљппривредну прпизвпдоу)

3.2. Унапријеђена защтита живптне средине
пд загађеоа и девастације

Директна веза ппстпји са циљем 1.2.
(ппвећаое инвестиција у туризам)

3.3. Унапређеое енергетске ефикаснпсти

Пствареое пвпг циља ппмаже пствареоу
циља 3.2., кап и циља 2.2., имајући у виду
планиране рекпнструкције јавних, нарпшитп
щкплских и пбјеката културе.

IV.1. План екпнпмскпг развпја

План екпнпмскпг развпја града Градищка пднпси се на перипд 2019 - 2023. За
пптималан приступ имплементацији Стратегије развпја града Градищка у дпмену
екпнпмскпг развпја преппрушује се упптреба интерних снага ради брзпг ефектуираоа
идентификпваних прилика, щтп представља пфанзивну стратегију.
У наставку је дат преглед интерних снага и слабпсти, кап и екстерних прилика и
пријетои, кпје се пднпсе на сектпр екпнпмскпг развпја, идентификпваних крпз SWOT
анализу града Градищка.

Снаге

 Првпразредан сапбраћајнп-гепграфски пплпжај града – „врата“ РС и БиХ према ЕУ
 Развијена сапбраћајна инфраструктура са израженим трендпм развпја (аутппут,
нпви мпст и гранишни прелаз), укљушујући и лпкалну путну инфраструктуру
 Изграђена и щирпкп дпступна електрпдистрибутивна мрежа
 Развијена предузетнишка инфраструктура и за ппдрщку Startup-a, са усппстављенпм
Развпјнпм агенцијпм (РАГА) и функципналнпм Агрп-индустријскпм зпнпм
 Релативнп велике ппврщине ппд пбрадивим ппљппривредним земљищтем, са
израженим впдним пптенцијалпм и знашајним щумским ресурсима
 Развијена ппљппривредна прпизвпдоа са лидерскпм ппзицијпм у впћарству те
развијеним стпшарствпм, ратарствпм и ппвртларствпм
 Развијена прерађивашка индустрија, нарпшитп у пбласти прераде дрвета и метала
 Кпнстантан раст предузетнищтва, привреде и заппщљаваоа
 Унапређенп ппслпвнп пкружеое за лпкалне бизнисе и инвеститпре, са пплитикпм
птвпрених врата за инвеститпре пптврђенпм и крпз дпдијељен сертификат за
ппвпљнп ппслпвнп пкружеое – BFC SEE
 Стабилан и ликвидан градски бучет
 Развијен манифестаципни туризам
 Ппзитиван унутращои миграципни салдп у ппсљедоих 10 гпдина
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Прилике

 Ствараое дугпрпшних претппставки за развпј псталих врста сапбраћаја (псим
цестпвнпг) у неппсреднпм пкружеоу (впдни, ваздущни, жељезнишки) и јашаое
знашаја нпвпг цестпвнпг гранишнпг прелаза са нпвпм инфраструктурпм;
 Јашаое привредних сектпра шији пптенцијал расте са заврщеткпм нпве
инфраструктуре (туризам – прпмпција прирпдне, вјерске и културне бащтине,
лпгистика, трансппрт)
 Распплпживпст знашајних (ппврщинских и ппдземних) впдних ресурса на ппдрушју
града кпји птварају мпгућнпсти за нпве инвестиције (фабрике впде, лука, ријешни
трансппрт)
 Ствараое тренда премјещтаоа бизниса из ЕУ-Хрватске у земље-кандидате за ЕУ
 ЕУ кандидатски статус и кприщтеое претприступних фпндпва за јашаое привреде и
лпкалнпг развпја
 Јашаое инвестиципнпг циклуса заснпванпг на атрактивнпсти лпкације кпји ће
пмпгућити и прилив страних директних инвестиција
 Укљушиваое у регипналне технплпщке цјелине у ппљппривреди и индустрији хране
 Ппвећана пптражоа за ппљппривредним прпизвпдима на глпбалнпм нивпу
 Примјена мпдерних технплпгија у индустрији и ппљппривреди (системи защтите пд
неппгпда у ппљппривреди, ппдрщка инпвацијама и сл.)
 Дпврщетак заппшетих капиталних инвестиција (пбилазница, гранишни прелаз,
сппртска двпрана итд.)
 Јашаое сарадое са институцијама РС кпје мпгу ппдстаћи екпнпмске активнпсти
 Јашаое јавнп-приватнпг партнерства
 Мпгућнпст брендираоа дпмаћих прпизвпда
 Развпј ппљппривреднп-прганизаципне инфраструктуре
Слабпсти

-

-

Виспка стппа регистрпване незаппсленпсти, са великим ушещћем теже заппщљивих
категприја
Ппнуда радне снаге не задпвпљава пптребе фирми у ппгледу практишних вјещтина
Слаба инфпрматишка писменпст
Негативан салдп сппљних миграција кпји смаоује ппнуду радне снаге пппулације са
највище пптенцијала (млади)
Лпщија пбразпвна структура станпвнищтва
Неразвијена пракса цјелпживптнпг ушеоа (преквалификације, пбуке и сл.)
Недпстатак адекватнпг механизма преквалификације и дпквалификације радника у
складу са пптребама тржищта
Неппвпљна структура привреде – недпстају прехрамбени прерађивашки капацитети
и капацитети хладоаша, рурални и приградски дип немају дпвпљан
инфраструктурни капацитет за развпј индустрије и сл.
Недпвпљна примјена савремених технплпгија у прпизвпдои ппљппривредних
прпизвпда – видљив недпстатак защтите пд прирпдних неппгпда
Недпврщена знашајна сапбраћајна инфраструктура (пбилазница, нпви мпст и
гранишни прелаз)
Недпвпљан пбухват канализаципним системпм, првенственп у руралнпм ппдрушју
Слаб прилив страних инвестиција
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-

Недпвпљна ппнуда смјещтајних капацитета
Недпстатак планскп-прпграмскпг приступа у управљаоу ппјединим пбластима

Пријетое
~
~

Нестабилнп пплитишкп пкружеое у БиХ
Птежана сппљнптргпвинска размјена, првенственп извпз у ЕУ, збпг стрпгих
санитарних, ветеринарских и других прпписа
~ Неппвпљан привредни амбијент (шесте прпмјене прпписа, несигурнпст у ппгледу
наплате пптраживаоа и сл.) спутава нпве инвестиције
~ Даља депппулација кпја за ппсљедицу има пдлазак младе и сппспбне радне снаге у
инпстранствп
~ Смаоена ппдрщка вищих нивпа власти и смаоени фискални приливи
~ Климатске прпмјене кпје ће узрпкпвати јпщ интензивније прирпдне неппгпде и
угрпзити ппљппривредну прпизвпдоу
~ Мпгућнпст запстајаоа у развпју градскпг ппдрушја града, накпн пущтаоа у рад нпвпг
гранишнпг прелаза и ппмјераоа транзита и с тим ппвезаних привредних активнпсти
cca. 4 км западнп пд центра града (синдрпм „слијепп цријевп“)
~ Сапбраћајна загущенпст узрпкпвана растпм брпја впзила
~ Јашаое бесправне градое

Екпнпмски развпј града Градищка пбухваћен је у пквиру првпг стратещкпг циља:
1. Ппвећана заппсленпст и дпдатна вриједнпст у привреди Градищке, јашаоем оене
кпнкурентнпсти и ппвезанпсти са фирмама из ЕУ
Кљушни изазпви екпнпмскпг развпја Градищке мпгу се изразити крпз некпликп
међуспбнп ппвезаних питаоа:
 Какп да привреда града Градищка буде кпнкурентнија у глпбалним ланцима
вриједнпсти у кпјима све вище ушествује свпјим извпзпм?
 Какп да приватни сектпр градищке привреде ппстане атрактивнији за
заппщљаваое и задржаваое струшне радне снаге?
 Какп да се псигура квалитетнија ппнуда струшне радне снаге на тржищту рада?
Укпликп стратегија развпја не пдгпвпри квалитетнп на наведене изазпве, екпнпмски
развпј Градищке биће усппрен и угрпжен, са негативним ппсљедицама и пп пстале
сектпре - друщтвени развпј и стаое живптне средине, јер неће бити дпвпљнп нпвца за
улагаоа.
Привреда Градищке не мпже се развијати без укљушиваоа у глпбалне привредне
тпкпве, нити се оена кпнкурентнпст мпже заснивати на јефтинпј струшнпј раднпј снази
кпја све вище пдлази у пптрази за бпљим радним и живптним услпвима у земље ЕУ. У
складу с тим, у вези са фпрмулисаоем стратещких фпкуса важнп је сппменути двије
стране исте медаље:
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 укпликп се кпнкурентнпст првенственп заснива на јефтинпј раднпј снази, нема
квалитетнпг заппщљаваоа у привреди;
 без квалитетне радне снаге, није дугпрпшнп мпгуће ппбпљщати кпнкурентнпст
предузећа кпја шине пкпсницу привреде Градищке.
Јашаое кпнкурентнпсти Градищке привреде, пуним кприщтеоем лпкацијских и
инфраструктурних ппгпднпсти, и оенп укљушиваое у глпбалне ланце вриједнпсти
намеће се кап први стратещки фпкус. Пвај фпкус такпђе ппдразумијева и развпј
ппслпвних веза са дијасппрпм ради унапређеоа технплпщке базе, тржищних веза и
инвестираоа у нпве и ппстпјеће привредне прпјекте, уз птвараое ппстпјећих
предузећа (кпја су за тп заинтереспвана) према инвеститприма (ппред псталпг, и
инвеститприма из дијасппре).
Градищци су пптребни и ваоски привредни ресурси (нпвац, знаое, ппслпвне везе...),
збпг шега привлашеое нпвих инвестиција, кпје пмпгућују пптималнп кприщтеое
распплпживих прерађивашких, ппљппривредних, туристишких и псталих ресурса
Градищке, представља други стратещки фпкус. Пвај стратещки фпкус укљушује
усппстављаое нпвих привредних капацитета ппсебнп у прехрамбенпј индустрији,
туризму, трансппрту и лпгистици, уз прпмпцију града Градищка кап ппжељне
инвестиципне дестинације. Уз све пвп, пптребнп је ппдржати и даљи развпј
инфраструктуре и услуга пптребних инвеститприма (ппслпвне зпне, кпмунални
прикљушци, ппједнпстављиваое административних прпцедура, ппст-инвестиципнп
праћеое, квалификације радне снаге...).
Ппстпјаое квалитетне радне снаге претппставка је за пствареое пба претхпднп
наведена стратещка фпкуса те им је пптребнп придпдати и трећи, кпји се мпже
фпрмулисати кап унапређеое квалитета радне снаге кпје иде у сусрет пптребама
растуће привреде и пмпгућује веће и квалитетније заппщљаваое у приватнпм сектпру.
Пвај стратещки фпкус пбухвата и задржаваое ппстпјећих и привлашеое нпвих
пбразпваних и струшних кадрпва, пднпснп псппспбљаваое, преквалификацију,
дпквалификацију, фпрмалнп и нефпрмалнп пбразпваое, прганизпваое ппсебних
специјалистишких пбука у предузећима, сарадоу струшних щкпла са привредницима и
ппљппривредним прпизвпђашима, рад са дјецпм и рпдитељима при избпру занимаоа,
укљушиваое свих щкпла у прпцес прилагпђаваоа наставних планпва и прпграма,
прганизпваое квалитетне щкплске праксе и мнпге друге активнпсти.

IV.1.1. Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја са исхпдима и индикатприма
Претхпднп наведени сектпрски фпкуси битни за развпј привреде Градищке преведени
су у сектпрске циљеве екпнпмскпг развпја, кпји су заједнп са пшекиваним исхпдима и
индикатприма представљени у сљедећпј табели. Сектпрски циљеви екпнпмскпг развпја
представљају разраду првпг стратещкпг циља Стратегије развпја града Градищка и
путпказ су за оегпвп ппстизаое. Дефинисани су у складу са (SMART) критеријумима за
пдређиваое циљева кпји укљушују: специфишнпст, мјерљивпст, пстварљивпст,
реалистишнпст и временску пдређенпст.
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Сектпрски циљ

Пшекивани исхпди

Индикатпр

... дп 2023. у пднпсу на 2018. гпдину
1.1 Ппвећана кпнкурентнпст
градищке привреде, пуним
кприщтеоем лпкацијских и
инфраструктурних ппгпднпсти,
служи кап примјер псталим
ЈЛС у РС / БиХ

1.2. Пстварене нпве инвестиције
кпје пмпгућују пптималнп
кприщтеое распплпживих
прерађивашких,
ппљппривредних, туристишких
и псталих ресурса Градищке

1.3. Унапређен квалитет радне
снаге иде у сусрет пптребама
растуће привреде пмпгућујући
веће и квалитетније
заппщљаваое у приватнпм
сектпру

 брпј регистрпваних
предузетника ппвећан за 10%
 брпј регистрпваних предузећа
ппвећан за 5%
 ппвећана вриједнпст извпза за
20% и прпфитабилнпст извпзнп
пријентисаних предузећа за 10%
 усппстављена најмаое 3 нпва
привредна капацитета (у
туризму, трансппрту, лпгистици
и прерађивашкпј индустрији)
 и ппвећана вриједнпст укупних
инвестиција у прерађивашкпм
сектпру за 50%
 ппвећани прихпди предузећа за
20%
 ппбпљщана квалификаципна
структура радника на прпстпру
града Градищка
 ппвећан брпј заппслених у
привреди за најмаое 15%
 ппвећана прпсјешна плата у
привреди за најмаое 40%






брпј предузетника
брпј предузећа
вриједнпст извпза
прпфитабилнпст
предузећа

 брпј и вриједнпст
нпвих привредних
инвестиција
 прихпди
предузећа

 квалификаципна
структура радника
на ппдрушју града
Градищка
 брпј заппслених у
привреди
 прпсјешна плата у
привреди

IV.1.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
План екпнпмскпг развпја града Градищка узима у пбзир стратещке дпкументе
Републике Српске релевантне за пбласт привреднпг развпја, кап и пдгпварајуће
сектпрске стратегије.
Први стратещки циљ сектпра екпнпмскпг развпја укљушује ппвећаое кпнкурентнпсти
градищке привреде пуним кприщтеоем лпкацијских и инфраструктурних ппгпднпсти и
у великпј се мјери пслаоа на Стратегију развпја малих и средоих предузећа 2016-2020,
кап и на Стратегију и пплитику развпја индустрије Републике Српске 2016-2020. Ради
пптималнпг кприщтеоа распплпживих ресурса Градищкпг ппдрушја, за пствареое пвпг
стратещкпг циља такпђе су битни и сектпрски стратещки дпкументи РС. Ппсебнп су
важни: Стратегија интегралнпг управљаоа впдама Републике Српске 2015-2024,
Стратещки план развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 20162020, кап и Стратегија развпја щумарства Републике Српске 2011-2021.
Слишнп је и са другим стратещким циљем екпнпмскпг развпја скпнцентрисаним на
инвестиције у привреди. Ппред већ наведених стратещких дпкумената, смјернице за
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пствареое пвпг циља мпгуће је прпнаћи и у Стратегији ппдстицаоа страних улагаоа у
РС 2016-2020.
Стратегија заппщљаваоа Републике Српске 2016-2020, важна је за успјещнп дпстизаое
трећег стратещкпг циља сектпра екпнпмскпг развпја кпји укљушује унапређеое
квалитета радне снаге у складу са пптребама привреде. Такпђе, ппстпји знашајна
ппдударнпсти сектпра екпнпмскпг и друщтвенпг развпја, ппсебнп у вези са Стратегијпм
развпја пбразпваоа Републике Српске 2016-2021, кпја предвиђа предузетнишкп ушеое
и ппвезиваое струшнпг пбразпваоа и тржищта рада.
План екпнпмскпг развпја и план защтите живптне средине града Градищка заједнишке
елементе прпналазе у Стратегији развпја енергетике Републике Српске дп 2030.
гпдине, у складу са захтјевима енергетске ефикаснпсти и кприщћеоа пбнпвљивих
извпра енергије.

IV.1.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое
С пбзирпм да град Градищка пбухвата ппгранишнп ппдрушје са ЕУ кпје се налази на
швприщту сапбраћајница, ппстпје знашајни пптенцијали за међуппщтинску сарадоу.
Иницијативе међуппщтинске сарадое мпгу да укљуше сарадоу са сусједним
ппщтинама у Републици Српскпј, кап и прекпгранишну сарадоу, у циљу пунпг
ефектуираоа развпјних пптенцијала града.
Најзнашајнији прпстпр за међуппщтинску сарадоу ппстпји у дпмену инфраструктуре,
лпгистике и сапбраћаја, прије свега друмскпг. Изградопм нпвпг мпста прекп ријеке
Саве и нпвпг царинскпг терминала птвприће се мнпгпбрпјне мпгућнпсти не самп за
Градищку, већ за шитав прпстпр кпји је упућен на пву друмску кпмуникацију. На пве
инфраструктурне прпјекте надпвезује се фпрмираое и инфраструктурнп ппремаое
ппслпвне зпне Лиман, кпја се налази у неппсреднпј близини нпвпг мпста, шиме ће се
ствприти претппставке да Градищка ппстане ппвезница за пласман рпба из РС и БиХ у
ЕУ. Прпвпђеое прпмптивне кампаое за привлашеое инвестиција у сарадои са
ппщтинама из пкружеоа неппхпднп је ради уппзнаваоа пптенцијалних инвеститпра са
свим ппгпднпстима нпве ппслпвне зпне и оихпвпг правпвременпг придпбијаоа за
инвестираое на пвпј лпкацији.
У дпмену сапбраћајне инфраструктуре, битнп ппдрушје сарадое птвара се у пбласти
ствараоа претппставки за дугпрпшнп ефектуираое впднпг сапбраћаја на прпстпру
Градищке. С тим у вези, Прпстпрним планпм РС предвиђена је изградоа луке на ријеци
Сави, щтп у највећпј мјери пдражава и интересе сусједних ппщтина.
Студија извпдљивпсти за изградоу луке Градищка намеће се кап прпјекат пд щирег
интереса.
Прекпгранишна сарадоа птвара мнпгпбрпјне мпгућнпсти за реализацију прпјеката у
пбласти туризма, културе и сппрта, кпје је дпбрим дијелпм мпгуће финансирати из ЕУ
фпндпва.

74

Туристишку, културну и сппртску ппнуду Градищке мпгуће је развити и квалитетније
ефектуирати у сарадои са дестинацијама у сусједним земљама, крпз ушещће у
прпјектима прекпгранишне сарадое.

IV.1.4. Прпграми, прпјекти и мјере
План екпнпмскпг развпја града Градищка пствариће се крпз имплементацију 34
прпјекта и мјере груписаних у 5 прпграма:

ПРПГРАМ

МЈЕРА/ ПРПЈЕКАТ
1.1.1.1. Заврщетак инфраструктурнпг ппремаоа Агрпиндустријске зпне Нпва Тпппла

1.1.1.: Пснаживаое
ппслпвне
инфраструктуре

1.1.1.2. Фпрмираое и инфраструктурнп ппремаое Ппслпвне
зпне Лиман, укљушујући израду прпведбене прпстпрнппланске дпкументације прпстпрнпг уређеоа
1.1.1.3. Прпмпвисаое пптенцијалних мпгућнпсти изградое
складищнп-лпгистишких капацитета у Ппслпвнпј зпни Лиман
кап пснпве за пласман рпба у ЕУ
1.1.1.4. Израда студије извпдљивпсти изградое предвиђене
луке у Градищци
1.1.2.1. Ппдрщка инпвацијама кпд ппстпјећих ппслпвних
субјеката
1.1.2.2. Субвенципнисаое нпвпфпрмираних ппслпвних
субјеката

1.1.2. Ппдрщка
предузетницима,
привредницима и
инвеститприма

1.1.1.3. Ппдрщка псниваоу и раду кластера и задруга
1.1.1.4. Усппстављаое јединице за ппдрщку предузетнищтву у
пквиру Развпјне агенције Градищка
1.1.1.5. Ствараое претппставки за пбезбјеђеое приватних
инвестиција (пунипница впде, пбнављаое ппстпјећих и
изградоа нпвих прерађивашких капацитета у ппљппривреди,
прерада щумских плпдпва и др.)
1.1.1.6. Прганизација прпмптивне кампаое за привлашеое
инвестиција у сарадои са ппщтинама из пкружеоа

1.2.1.: Унапређеое
ппљппривредне

1.2.1.1. Ппдрщка интегралнпј и прганскпј ппљппривреднпј
прпизвпдои
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прпизвпдое

1.2.1.2. Прганизпваое сајма ппљппривреде и предузетнищтва
1.2.1.3. Изградоа система навпдоаваоа
1.2.1.4. Санација каналске мреже на ппдрушју града Градищка
1.2.1.5. Реализација прпјекта ЛАГ Савус
1.2.1.6. Ппдрщка развпју ппљппривреде
1.2.2.1. Етнп селп Субптићи - изградоа пбјеката и уређеое
прпстпра у јавнп-приватнпм партнерству
1.2.2.2. Уређеое прилаза археплпщкпм налазищту Дпоа
Дплина са пбиљежаваоем
1.2.2.3. Уређеое археплпщкпг налазищта Манастирищте у
Гпроим Кијевцима
1.2.2.4. Уређеое прилаза археплпщкпм налазищту Врбащки
град (град Марије Терезије)
1.2.2.5. Ревитализација старе тврђаве Врбащки град (град
Марије Терезије и цркве)
1.2.2.6. Уређеое спелеплпщкпг пбјекта Пећина у Трнпвцу
1.2.2.7. Изградоа впденица на ријеци Сави у јавнп-приватнпм
партнерству

1.2.2.: Активираое
туристишких
пптенцијала

1.2.2.8. Израда шамца – сувенира пд храста Абпнпса
1.2.2.9. Прпјекат пбнпве планинарских и бициклистишких
стаза и излетищта у ппдрушју Субптића
1.2.2.10. Санација мајдана на ппдрушју града Градищка и
уређеоа у излетищта или етнп села у јавнп-приватнпм
партнерству
1.2.2.11. Ппдрщка развпју сепскпг туризма у јавнп-приватнпм
партнерству
1.2.2.12. Усппстављаое инфп-центра за туристишке
дестинације у Републици Српскпј
1.2.2.13. Ппстављаое туристишке сигнализације на ппдрушју
града Градищка
1.2.2.14. Ствараое претппставки за инвестираое у
специфишне сфере туризма (кпцкарнице, хптели, мптели итд.)
1.2.2.15. Прпмпвисаое мпгућнпсти инвестираоа у дпмену
здравственпг туризма (стпматплпщке и друге здравствене
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услуге)
1.2.2.16. Ствараое услпва за ппстављаое туристишких
садржаја на ријеци Сави - сплавпви, платфпрме, висећи мпст,
щеталищте и др.
1.3.1: Развпј
људских ресурса
према пптребама
привреде

1.3.1.1. Пбука у пбласти ИТ за кприщтеое напредних
технплпгија у циљу јашаоа кпнкурентнпсти лпкалне привреде
1.3.1.2. Стимулисаое нпвпг заппщљаваоа

Пшекивана улагаоа пптребна за реализацију сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја
изнпсе: 38,261,000 КМ.

Наппмене и дпдатне инфпрмације у вези са прпграмима, мјерама и прпјектима плана
екпнпмскпг развпја града Градищка:
 Изградоа нпвпг мпста на Ријеци Сави пд стратещкпг је знашаја за град
Градищка, кап и за прпстпр шитаве Републике Српске. Ппщтп Градищка нема
ппсебне ингеренције пп пвпм питаоу, пвај прпјекат је изпстављен са претхпдне
листе, щтп никакп не умаоује оегпв знашај. Слишна ситуација је и са прпјектпм
Завршетак активнпсти на усппстављаоу нпвпг царинскпг терминала.
 У нпвпм Прпстпрнпм плану Републике Српске, предвиђена је изградоа Луке на
Ријеци Сави у Градищци. С пбзирпм да је за пунп ефектуираое лпкацијских,
сапбраћајних, трансппртних и лпгистишких пптенцијала Градищке пптребна и
жељезнишка кпмуникација, важнп је размптрити мпгућнпст да Прпстпрни план
РС предвиди и изградоу жељезнишке пруге на ппдрушју града.
 Ппред мјера и прпјеката назнашених у претхпднпј табели, ппстпји и низ
кпнтинуираних активнпсти, важних за успјещну имплементацију плана
екпнпмскпг развпја, кпје су у надлежнпсти града и оегпвих институција. Такп
Усппстављаое инфп центра за инвеститпре (1.2.1) и Прпмпција инвестиципних
капацитета лпкалне заједнице уз активнп ппвезиваое дијасппре представљају
активнпсти Градске управе у вези са имплементацијпм Прпграма 2 - Ппдрщка
предузетницима, привредницима и инвеститприма. Надаље, Ппдрщка
унапређеоу ппстпјећих и развпју нпвих прпизвпда и Псппспбљаваое и
преквалификација лица за пптребе лпкалне привреде представљају активнпсти
јединице а ппдрщку предузетнищтву кпја ће се прганизпвати у пквиру Градищке
развпјне агенције. Пве активнпсти ће се имплементирати у сарадои са Завпдпм
за заппщљаваое, Технишкпм щкплпм Градищка и Мащинским факултетпм Баоа
Лука, кап и са заинтереспваним предузећима.
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 Прпграм „Развпј људских ресурса према пптребама привреде“, кпји дппринпси
реализацији Сектпрскпг циља бр. 3, је изузетнп важан за град, али главне
активнпсти су редпвни ппсап градских пргана и не захтијевају дпдатну алпкацију
средстава, иакп стварају изузетнп ппвпљне ефекте, прије свега:
o Ппвећаое кпмпетенција радне снаге у складу са пптребама тржищта рада
- унапређеое пбразпвнпг система, измјене наставнпг плана и прпграма,
псппспбљаваое кадрпва и сл.
o Пбука градских кадрпва за бављеое лпкалним екпнпмским развпјем унапређеое ппслпвнпг пкружеоа, привлашеое инвестиција, припрема
прпјеката, прпмпција града и сл.

IV.2. План друщтвенпг развпја
План друщтвенпг развпја Градищке пднпси се на перипд 2019 - 2023. Приступ
имплементацији Стратегије развпја града Градищка у дпмену друщтвенпг развпја базира се на
упптреби интерних снага града и кприщтеоа идентификпваних прилика у пкружеоу, какп би се
превазищле слабпсти и ппстигле пптималне перфпрмансе лпкалнпг развпја.
У наставку је дат преглед интерних снага и слабпсти, кап и екстерних прилика и пријетои кпје
се пднпсе на сектпр друщтвенпг развпја идентификпваних крпз SWOT анализу града Градищка.

Снаге











Устанпвљена пснпвна пбразпвна, културна и сппртска инфраструктура;
Задпвпљствп грађана дещаваоима у култури и сппрту кпнстантнп расте;
Примарна и секундарна здравствена защтита у функцији;
Прпщирен спектар услуга спцијалне защтите у ппсљедоим гпдинама;
Активне невладине прганизације кпје пкупљају раоиве групе;
Заппшете активнпсти на прилагпђаваоу пбразпвних прпфила у складу са пптребама
ппслпвне заједнице;
Ппкривенпст дпкументима прпстпрнпг уређеоа;
Успјещнп заврщени прпјекти рекпнструкције дијела щкплских пбјеката на ппдрушју града;
Бпгатп културнп-истпријскп насљеђе;
Безбједна заједница кпја прпмпвище сигурнпст крпз превенцију ппвреда и насиља.

Прилике
 Щира рефпрма средоег струшнпг пбразпваоа ради усклађиваоа са пптребама тржищта
рада;
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 У пбласти пбразпваоа, културе и руралнпг развпја усвпјени стратещки дпкументи на нивпу
Републике Српске, кпјима је дефинисан пквир за дјелпваое на лпкалнпм нивпу.
Слабпсти
-

Негативан прирпдни приращтај са израженим ппгпрщаоем старпсне структуре
станпвнищтва;
Недпстатак кљушних садржаја за развпј сппрта и културе – мултифункципнална сппртска
двпрана;
Слабије ппремљена щкплска инфраструктура – недпстатак мпдерних наставних средстава;
Недпвпљан пбухват дјеце прпграмима предщкплскпг пбразпваоа;
Бплести зависнпсти у ппрасту, нарпшитп унутар млађе пппулације;
Запстајаое руралних ппдрушја у пбласти спцијалне инфраструктуре.

Пријетое
~
~

Ппвећан брпј кприсника спцијалне защтите и пензипнера са најнижим нивппм примаоа;
Недпстатак прихпда и прпјеката за финансираое друщтвене инфраструктуре.

Сектпрски фпкуси за друщтвени развпј дефинисани су у пднпсу на стратещки пквир, кпји је
ппстављен стратещким циљем 2: Ппбпљщан квалитет живпта за станпвнищтвп Градищке,
унапређиваоем ппстпјећих и ствараоем нпвих јавних услуга, ппсебнп за младе и старије пспбе
Сектпрски фпкуси друщтвенпг развпја града Градищка пднпсе се на пбласти културе,
пбразпваоа, спцијалне защтите, активнпсти невладиних прганизација и јавних услуга:
-

У пбласти културе ппбпљщати садржаје и инфраструктуру, у складу са Стратегијпм културе
Републике Српске;

-

У пбласти пбразпваоа унаприједити квалитет наставнпг прпцеса крпз набавку наставних
средстава, усклађиваое средопщкплских прпграма са пптребама тржищта рада и ппвећати
капацитете за предщкплске пбразпвне прпграме;

-

У пбласти спцијалне защтите пбезбиједити већи спектар и квалитет услуга, ппсебнп за
старију пппулацију, лица за инвалидитетпм и лица у стаоу спцијалне пптребе;

-

Ппбпљщати услпве за рад невладиних прганизација крпз ппмпћ у изналажеоу прпстпра за
рад и финансијских средстава за пдржив рад, нарпшитп прганизација кпје заступају
интересе пспба са ппсебним пптребама;

-

Унаприједити путну и кпмуналну инфраструктуру на ппдрушју града;

-

Пјашати улпгу мјесних заједница – радити на щиреоу искустава из Прпјекта за јашаое МЗ
кпји финансирају SIDA и SDC, а имплементира UNDP.
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IV.2.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма
Сектпрски циљеви

Пшекивани исхпди

Индикатпри

... дп 2023. у пднпсу на 2018.
гпдину
 Степен задпвпљства кприсника
радпм вртића ппвећан за 20%
у 2023. гпдини у пднпсу на
2018. гпдину;
 Степен задпвпљства кприсника
квалитетпм наставе у
пснпвним щкплама ппвећан за
10% у 2023. гпдини у пднпсу на
2018. гпдину;
2.1. Псигурати квалитетније
пбразпвне, културне и
сппртске садржаје у
складу са пптребама
младих пбразпваних
људи, ппсебнп младих
ппрпдица, на ппдрушју
града Градищка

 40% средопщкплаца дпбије
ппсап у рпку пд 1 гпдине накпн
заврщетка щкпле;
 Степен задпвпљства грађана
културним садржајима у граду
ппвећан за 10% у 2023. гпдини
у пднпсу на 2018. гпдину
 Најмаое 10% сппртских
прганизација дп 2023. гпдине у
пднпсу на брпј 2018. гпдине
прещлп у вищи ранг
такмишеоа;
 Укупна висина свих
инвестиција за прпјекте
културе и сппрта већа за 20% у
2023. гпдини у пднпсу на 2018.
гпдину

2.2. Пбезбиједити
квалитетне спцијалне и
здравствене услуге за
све станпвнике, ппсебнп
за старију пппулацију и
лица у стаоу спцијалне
пптребе

2.3. Унаприједити друщтвене

 Степен задпвпљства кприсника
услугама спцијалне защтите
ппвећан за 10% у 2023. гпдини
у пднпсу на 2018. гпдину;
 Степен задпвпљства кприсника
здравственим услугама
ппвећан за 10% у 2023. гпдини
у пднпсу на 2018. гпдину;
 Бучет за спцијалну защтиту пп
кприснику ппвећан за 20% дп
2023. гпдине у пднпсу на 2018.
гпдину
 Степен задпвпљства
станпвнищтва културним

 Степен задпвпљства
кприсника радпм вртића
 Степен задпвпљства
кприсника квалитетпм
наставе у пснпвним
щкплама
 Прпценат
средопщкплаца кпји
дпбије ппсап у рпку пд 1
гпдине накпн заврщетка
щкпле;
 Степен задпвпљства
грађана културним
садржајима у граду
 Брпј сппртских
прганизација;
 Укупна висина свих
инвестиција, кпје
развпјни тим пбезбиједи
из ваоских извпра, за
прпјекте културе и сппрта

 Степен задпвпљства
кприсника услугама
спцијалне защтите
 Степен задпвпљства
кприсника здравственим
услугама
 Висина бучета за
спцијалну защтиту пп
кприснику

 Степен задпвпљства
станпвнищтва културним
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садржаје и јавне услуге

садржајима ппвећан за 10% у
2023. гпдини у пднпсу на 2018.
гпдину;
 Степен задпвпљства
станпвнищтва јавним услугама
ппвећан за 10% у 2023. гпдини
у пднпсу на 2018. гпдину
 Степен задпвпљства
станпвнищтва квалитетпм
административних услуга
ппвећан за 10% у 2023. гпдини
у пднпсу на 2018. гпдину

садржајима;
 Степен задпвпљства
станпвнищтва јавним
услугама
 Степен задпвпљства
станпвнищтва квалитетпм
административних услуга

IV.2.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
План друщтвенпг развпја града Градищка усклађен је са пдгпварајућим сектпрским
стратегијама на нивпу Републике Српске, првенственп са Стратегијпм развпја пбразпваоа
Републике Српске 2016-2021, Стратещким планпм развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја
Републике Српске 2016-2020 и Стратегијпм развпја културе Републике Српске 2017-2022.
Дип стратещких циљева у Стратегији пбразпваоа Републике Српске пднпси се на ппвећаое
пбухвата дјеце предщкплским васпитаоем и пбразпваоем, предузетнишкп ушеое и
ппвезиваое струшнпг пбразпваоа и тржищта рада, щтп је у складу са сектпрским фпкусима и
циљевима друщтвенпг развпја града Градищка.
У Стратещкпм плану развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 2016-2020,
стратещки циљ уравнптеженпг интегралнпг руралнпг развпја релевантан је за план друщтвенпг
развпја града Градищка, нарпшитп за сектпрски циљ 2.3. Унаприједити друштвене садржаје и
јавне услуге, кпјим се настпје пбезбиједити бпље услуге у пбласти културе, пбразпваоа и
здравства.
У сегменту културе, Стратегијпм развпја културе Републике Српске 2017-2022 предвиђенп је
унапређеое друщтвенпг живпта, пднпснп децентрализација културних садржаја, щтп је један
пд сектпрских фпкуса у граду Градищка.

IV.2.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое
С пбзирпм на гепграфски пплпжај града Градищка – у ппгранишнпм ппдрушју са ЕУ, иницијативе
међуппщтинске сарадое имају и пптенцијал да прерасту у прекпгранишне прпјекте.
Најзнашајнији пптенцијал за међуппщтинску и прекпгранишну сарадоу лежи у реализацији
прпјеката у пбласти културе и сппрта, кпје је дпбрим дијелпм мпгуће финансирати из ЕУ
фпндпва уз активнп укљушиваое цивилнпг сектпра.
Примјери прпјеката у кпјима се планира међуппщтинска и прекпгранишна сарадоа су:
Прпјекат 2.1.2.1. Санација и адаптација зграде Градске вијећнице;
Прпјекат 2.3.2.2. Уређеое пбала Ријеке Саве са
ппбпљщаоа туристишке ппнуде.

плажпм на градскпм ппдрушју у циљу
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IV.2.4. Прпграми, прпјекти и мјере
За реализацију плана друщтвенпг развпја града Градищка дефинисанп је 57 прпјеката и мјера
груписаних у 8 прпграма:

ПРПГРАМ

МЈЕРА/ ПРПЈЕКАТ
Прпјекат 2.1.1.1. Унапређеое инфраструктуре у ПЩ „Данилп Бпркпвић“
(рекпнструкција и прпщиреое щкплскпг прпстпра)
Прпјекат 2.1.1.2. Изградоа вртића на ппдрушју мјесне заједнице Брестпвшина
Прпјекат 2.1.1.3. Рекпнструкција вртића "Пшелице"
Прпјекат 2.1.1.4. Унапређеое васпитнп-пбразпвне инфраструктуре у ПУ
"Лепа Радић"

2.1.1.:
Пбразпваое

Прпјекат 2.1.1.5. Пбнављаое рестпрана Средое струшне и технишке щкпле за
пптребе извпђеоа практишне наставе
Прпјекат 2.1.1.6. Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у ПЩ „Вук
Стефанпвић Карачић“
Прпјекат 2.1.1.7. Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти и санација нуспрпстприја пбјекта ПЩ „Свети Сава“ Ламинци
Прпјекат 2.1.1.8. Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти пбјекта Гимназије
Прпјекат 2.1.1.9. Щкпла знакпвнпг језика у функцији ппбпљщаоа
кпмуникације са глувим и наглувим пспбама
Прпјекат 2.1.2.1. Санација и адаптација зграде Градске вијећнице
Прпјекат 2.1.2.2. Изградоа амфитеатра на птвпренпм прпстпру у центру
града

2.1.2.: Култура

Прпјекат 2.1.2.3. Дигитализација Културнпг центра Градищка
Прпјекат 2.1.2.4. Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти у енергетскпм
систему Културнпг центра
Прпјекат 2.1.2.5. Санација Спкплскпг дпма у сврху фпрмираоа
мултифункципналнпг дпма пмладине
Прпјекат 2.1.3.1. Мпдернизација сппртских терена и прпщиреое
мултифункципналних садржаја у пквиру градскпг стадипна
Прпјекат 2.1.3.2. Изградоа трим стазе са пратећим садржајем за рекреацију
дјеце, пмладине и пдраслих

2.1.3.: Сппрт

Прпјекат 2.1.3.3. Заврщетак сппртске двпране
Прпјекат 2.1.3.4. Изградоа атлетске стазе у Лужанима
Прпјекат 2.1.3.5. Ппремаое дјешијег парка
Прпјекат 2.1.3.6. Набавка и инсталираое ппреме Зимскпг града
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Прпјекат 2.1.2.7. Изградоа планинарскпг дпма у етнп селу "Субптићи"
Прпјекат 2.2.1.1. Адаптација и припремаое прпстприја за Центар за
спцијални рад
Прпјекат 2.2.1.2. Дајте нам щансу (заппщљаваое лица са инвалидитетпм)
2.2.1.: Спцијална
защтита

Прпјекат 2.2.1.3. Псниваое и ппремаое прпстприја дпма за лица са
инвалидитетпм
Прпјекат 2.2.1.4. Набавка пртппедских ппмагала за лица са инвалидитетпм
Прпјекат 2.2.1.5. Рјещаваое стамбенпг питаоа спцијалнп угрпжених лица са
тежим инвалидитетпм
Прпјекат 2.2.1.6. Рекпнструкција зграде Црвенпг крста
Прпјекат 2.2.2.1. Изградоа и ппремаое нпве амбуланте ппрпдишне
медицине у Дпопј Јуркпвици
Прпјекат 2.2.2.2. Изградоа и ппремаое нпве амбуланте ппрпдишне
медицине у Прахпви

2.2.2.: Здравствп

Прпјекат 2.2.2.3. Прпщиреое здравствених капацитета у пквиру ЈЗУ "Дпм
здравља Градищка"
Прпјекат 2.2.2.4. Прпщиреое складищних капацитета ЈЗУ "Апптека
Градищка"
Прпјекат 2.2.2.5. Набавка ппреме за Галенфарм д.п.п.
Прпјекат 2.3.1.1. Ренпвираое друщтвених прпстприја у мјесним заједницама

2.3.1.:
Друщтвени,
кпмунални и
инфраструктурни
садржаји у
руралнпм
ппдрушју града

Прпјекат 2.3.1.2. Изградоа друщтвених прпстприја у Брестпвшини - Стпшна
пијаца
Прпјекат 2.3.1.3. Изградоа друщтвених прпстприја у Пбрадпвцу - Липпваша
Прпјекат 2.3.1.4. Изградоа впдпвпдне мреже (Гащница и Прахпва)
Прпјекат 2.3.1.5. Изградоа впдпвпдне мреже у мјесним заједницама
Лијевша ппља
Прпјекат 2.3.1.6. Мпдернизација лпкалних и некатегприсаних путева
Прпјекат 2.3.2.1. Дпврщетак рекпнструкције впдптпроа са ппвећаоем
капацитета извприщта и аутпматизацијпм впдпвпднпг система

2.3.2.:
Друщтвени,
Прпјекат 2.3.2.2. Уређеое пбале ријеке Саве са рибплпвнпм стазпм и
кпмунални и
плажпм на градскпм ппдрушју
инфраструктурни
садржаји у
урбанпм
Прпјекат 2.3.2.3. Уређеое пјещашке зпне са градским тргпм
ппдрушју града

Прпјекат 2.3.2.4. Уређеое раскрсница и јавних ппврщина са ппстављаоем
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умјетнишких или истпријских пбиљежја
Прпјекат 2.3.2.5. Сппјна сапбраћајница (пбилазница) између М-16 и Е-661
Прпјекат 2.3.2.6. Рекпнструкција и мпдернизација градских улица и паркинг
прпстпра
Прпјекат 2.3.2.7. Прпдужетак Видпвданске улице према западнпм дијелу
града
Прпјекат 2.3.2.8. Рјещаваое улаза (ппстпјеће петље) у Градищку из правца
Баоалуке
Прпјекат 2.3.2.9. Рекпнструкција јавне расвјете
Прпјекат 2.3.3.1. Нпва зграда Пснпвнпг суда у Градищци
Прпјекат 2.3.3.2. Израда прпстпрнпг плана Града за перипд 2021-2041
Прпјекат 2.3.3.3. Израда урбанистишкпг плана градскпг ппдрушја (2021-2041)
Прпјекат 2.3.3.4. Прпведбени дпкументи прпстпрнпг уређеоа
2.3.3.:
Унапређеое
рада јавних
институција и
пргана власти

Прпјекат 2.3.3.5. Електрпнска писарница
Прпјекат 2.3.3.6. Дигитализација архивске грађе
Прпјекат 2.3.3.7. Јашаое интерних ИТ капацитета (замјена застарјеле ппреме
са ппбпљщаоем мрежне инфраструктуре)
Прпјекат 2.3.3.8. Увпђеое система за ефикаснп управљаое импвнпм
Прпјекат 2.3.3.9. Увпђеое електрпнских грађевинских дпзвпла
Прпјекат 2.3.3.10. Институципнална инфраструктура у градскпј управи
(впзила и канцеларијска ппрема)

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана друщтвенпг развпја су: 64,512,000
КМ.
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IV.3. План защтите живптне средине

Кап пплазищте за израду плана живптне средине за перипд 2019 - 2023. гпдина ппслужила је
сљедећа SWOT анализа пвпг сектпра:

Снаге
 Пбиље ппдземне впде
 Пшувана живптна средина у највећем дијелу града
 Знашајна ппкривенпст теритприје и станпвнищтва впдпснабдијеваоем из јавнихкпнтрплисаних извпра
 Систем прикупљаоа птпада са ппзитивним трендпм у пбухвату и руралних дијелпва
града
 Усппстављен пснпвни систем кпнтрпле загађеоа из индустрије (екплпщке дпзвпле,
инспекције)
 Прпмпција ублажаваоа ппсљедица прирпдних катастрпфа
Прилике
 Увезиваое са сусједним ппщтинама ради рјещаваоа капиталних екплпщких питаоа
(збриоаваое птпада, прпјекти енергетске ефикаснпсти, праћеое и извјещтаваое п
кретаоу щтетних прганизама)
 Кприщтеое пптенцијала у пбнпвљивим извприма енергије (ппдземне впде и впдптпкпви,
бипмаса...)
Слабпсти
 Слабп развијен мпнитпринг кпмппненти живптне средине, нарпшитп земљищта
 Мпгућа некпнтрплисана упптреба агрпхемикалија кпје нарпшитп угрпжавају квалитет
земљищта и првпг слпја ппдземних впда (накпн 2009. гпдине нема нпвих истраживаоа
кпнцентрације пестицида у ппдземним впдама Лијевше ппља такп да пвп пстаје кап
ризик)
 Недпвпљна примјена технплпгија за смаоеое загађеоа впде (неппстпјаое ппстрпјеоа за
прешищћаваое градских птпадних впда), земљищта и ваздуха
 Непптпун систем управљаоа птпадпм
 Недпвпљнп развијена екплпщка свијест
 Ниска енергетска ефикаснпст јавних и приватних пбјеката
Пријетое
 Ппвећан ризик пд загађеоа впде збпг недпстатка кпнтрпле у ппљппривреднпј и
индустријскпј прпизвпдои те градои уппщте
 Угрпженпст щумскпг бпгатства и ппљппривредних дпбара збпг ушесталпсти и интензитета
прирпдних неппгпда
 Улазак прљавих технплпгија
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Прпблематика защтите живптне средине на ппдрушју града Градищка пбухваћена је у пквиру
трећег стратещкпг циља - Унапређена защтита живптне средине и защтита пд неппгпда.
У пвпм стратещкпм циљу су сажете пснпвне аспирације пвпг сектпра кпје се пднпсе на защтиту
живптне средине у ужем смислу и защтиту пд неппгпда кап растуће пријетое у кпнтексту
климатских прпмјена кап глпбалне пријетое.
С тим у вези издвпјени су сљедећи фпкуси защтите живптне средине:
 Јашаое система защтите пд прирпдних неппгпда, технишкп-технплпщких и других несрећа
у кпнтексту ублажаваоа ефеката климатских прпмјена,
 Защтита живптне средине пд загађеоа и девастације, првенственп впда, земљищта и
прирпде,
 Унапређеое система управљаоа птпадпм, ппсебнп у ппгледу смаоеоа укупних
кплишина кпмуналнпг птпада,
 Ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти, ппсебнп јавних пбјеката.

IV.3.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма

У сљедећпј табели представљени су сектпрски циљеви са пшекиваним исхпдима и
индикатприма. При оихпвпм пдређиваоу впдилп се рашуна п некпликп важних критеријума:
да су у складу са стратещким и сектпрским фпкусираоем; да представљају разраду трећег
стратещкпг фпкуса и практишнп пмпгућавају дпстизаое трећег стратещкпг циља; да су у
дпвпљнпј мјери специфишни и мјерљиви; да су реалистишни и дпстижни у планскпм перипду;
да су временски пдређени, те да се мпгу ствприти претппставке за праћеое оихпвпг
пствариваоа, уз неппхпдна дпдатна улагаоа и трпщкпве.

Сектпрски циљ

3.1. Унапређеое
система защтите
и спащаваоа пд
прирпдних
неппгпда и
других несрећа

Пшекивани исхпд
 Смаоеое материјалне щтете на
ппдрушјима кпја су ппгпђена
елементарним неппгпдама
(гпдищои нивп) дп 2023. гпдине
у пднпсу на перипд 2014 – 2018.
гпдина

Индикатпр
 Гпдищои изнпс
материјалне щтете на
ппдрушјима кпја су
ппгпђена елементарним
неппгпдама

 Ппвећаое брпја и дужине
защтитних пбјеката пд ппплава
дп 2023. гпдине у пднпсу на
перипд 2014 – 2018. гпдина

 Брпј и дужина защтитних
пбјеката пд ппплава
(акумулације,
пдбрамбени насипи,
регулације)

 Ппвећаое навпдоаваних
ппврщина за 30 % дп 2023.
гпдине у пднпсу на 2018. гпдину

 Ппврщина навпдоаванпг
ппљппривреднпг
земљищта

 Ппбпљщаое квалитета
кпмппненти живптне средине
дп 2023. гпдине у пднпсу на

 Нивп загађенпсти
кпмппненти живптне
средине (впда,
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перипд 2014 – 2018. гпдина

3.2. Унапријеђена
защтита живптне
средине пд
загађеоа и
девастације

 Ппвећаое ппврщине
защтићених прирпдних дпбара
дп 2023. гпдине у пднпсу на
перипд 2014 – 2018. гпдина
 Ппвећаое рекултивисаних
ппврщина дп 2023. гпдине
 Смаоеое кплишине пдлпженпг
кпмуналнпг птпада за 20% дп
2023. гпдине у пднпсу на 2018.
гпдину

земљищте, ваздух, бука)
 Ппврщина защтићених
прирпдних дпбара
 Ппврщина
рекултивисанпг
земљищта
 Кплишина пдлпженпг
кпмуналнпг птпада
 Брпј мпнитпринг станица

 Ппвећаое брпја мпнитпринг
станица за 3 мјерна мјеста дп
2023. гпдине у пднпсу на 2018.
гпдину

3.3. Унапређеое
енергетске
ефикаснпсти

 Смаоеое емисије CП2 на
гпдищоем нивпу за 28% дп
2023. гпдине у пднпсу на 2005.
гпдину
 Смаоеое пптрпщое енергије у
kWh на гпдищоем нивпу за 28%
дп 2023. гпдине у пднпсу на
2005. гпдину

 Емисија CП2 на
гпдищоем нивпу
 Пптрпщоа енергије у
kWh на гпдищоем нивпу

IV.3.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
План защтите живптне средине града Градищка је усклађен са пдгпварајућим сектпрским
стратегијама на нивпу Републике Српске. У ужем смислу, сви сектпрски циљеви су усклађени са
циљевима присутним у Измјенама и дппунама Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025.
гпдине.
Ппсматранп ппјединашнп, циљеви 3.1. и 3.2. хармпнизпвани су са Стратегијпм интегралнпг
управљаоа впдама Републике Српске 2015 - 2024. Циљ 3.1. је у директнпј вези са мјерама за
управљаое у пбласти защтите пд щтетнпг дејства впда, а циљ 3.2. са мјерама за управљаое у
циљу защтите квалитета впда. Ппред тпга, циљ 3.2. је усклађен и са Пснпвпм защтите,
кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта Републике Српске кап кпмппненте прпцеса
планираоа земљищта, Републишкпм стратегијпм защтите ваздуха са акципним планпм
управљаоа квалитетпм ваздуха, Стратегијпм защтите прирпде Републике Српске и Стратегијпм
управљаоа птпадпм Републике Српске за перипд 2017 – 2026.
Надаље, сектпрски циљ 3.3. усклађен је са Стратегијпм развпја енергетике Републике Српске дп
2030. гпдине – циљем: Усппставити ефикасан систем ппдстицаоа енергетске ефикаснпсти и
кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије у складу са ппстављеним циљевима и пбавезама кпје
ће прпизаћи из шланства Бпсне и Херцегпвине у Еврппскпј унији. Пвај циљ је у складу и са
индикативним циљевима за ущтеде енергије из Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти РС дп
2018. гпдине.
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IV.3.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое
Прилике и пптребе за међуппщтинскпм сарадопм најизраженије су у защтити пд прирпдних
неппгпда, ппсебнп у превентивнпм смислу, са ппсебним акцентпм на ппплаве, кпја се не мпже
успјещнп прганизпвати без интензивне сарадое са сусједним ппщтинама, првенственп са
ппщтинама Лактащи и Србац везанп за слив ријеке Врбас и ппщтинпм Кпзарска Дубица у
ппгледу ријеке Саве.
Защтита прирпдних дпбара је незамислива без међуппщтинске сарадое, а пна се мпже
пшекивати са градпм Приједпр (Наципнални парк Кпзара), те ппщтинама Кпзарска Дубица
(Прпсара) и Србац (Бардаша).
Стратегија управљаоа птпадпм Републике Српске налаже фпрмираое заједнишке трансфер
станице за кпмунални птпад са ппщтинпм Србац, щтп ће дпдатнп интензивирати дпсадащоу
међуппщтинску сарадоу у пбласти управљаоа птпадпм везану за регипналну санитарну
деппнију на ппдрушју града Баоа Лука. Измјенама и дппунама Прпстпрнпг плана Републике
Српске су предвиђене слишне иницијативе међуппщтинске сарадое у ппгледу медицинскпг и
индустријскпг птпада.
Прилике за међуппщтинску сарадоу су све израженије и у пбласти енергетске ефикаснпсти и
пдрживпсти, гдје су прпјекти снажнп ппдржани пд стране еврппских фпндпва (АДРИПН,
прекпгранишна сарадоа, МЕД), али уз услпв партнерства са ппщтинама из других држава
пбухваћених прпгрампм ппдрщке.

IV.3.4. Прпграми, прпјекти и мјере
За реализацију плана защтите живптне средине кандидпванп је 18 прпјеката и мјера,
груписаних у 4 прпграма.

ПРПГРАМ

МЈЕРА/ ПРПЈЕКАТ
3.1.1.1. Ппремаое ЈП "Прптивградна превентива РС"

3.1.1. Защтита и
спащаваое пд
елементарних
неппгпда

3.1.1.2. Ппремаое Пдсјека за цивилну защтиту
3.1.1.3. Ппремаое Прпфесипналне ватрпгасне јединице Градищка
3.1.1.4. Деминираое ппдрушја уз ријеку Саву (насеља Прубица, Бпк
Јанкпвац и Машкпвац)
3.1.1.5. Фпрмираое хидрпакумулација у ппткпзарскпм дијелу града

3.2.1. Защтита
впда, земљищта
и прирпде

3.2.1.1. Рехабилитација ппстпјеће и изградоа нпве канализаципне мреже
са градским ппстрпјеоем за прешищћаваое птпадних впда
3.2.1.2. Израда студије п извприщтима питке впде на ппдрушју града и
елабпрата санитарне защтите за извприщта у упптреби
3.2.1.3. Фпрмираое станица за мпнитпринг ппврщинских и ппдземних впда
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3.2.1.4. Фпрмираое станица за мпнитпринг земљищта
3.2.1.5. Истраживаое и праћеое пппулације црне рпде (Ciconia nigra) и
оена защтита
3.2.1.6. Защтита пд ппплава пдвпдопм пбпринских впда са плавнпг
ппдрушја - Нпва Тпппла (дпврщеое прпјекта)
3.2.2.1. Изградоа ппгпна за кпмппстираое бипразградивпг птпада у
пквиру "Градске шистпће"
3.2.2. Управљаое
птпадпм

3.2.2.2. Рекпнструкција трансфер станице за птпад у "Градскпј шистпћи" и
усклађиваое са екплпщким стандардима
3.2.2.3. Израда студије извпдљивпсти за изградоу ппстрпјеоа прпизвпдое
бипгаса
3.3.1.1. Прпмпција и инфпрмисаое п енергетскпј ефикаснпсти и пптреби
унапређеоа енергетске ефикаснпсти на лпкалнпм нивпу

3.3.1. Енергетска
ефикаснпст

3.3.1.2. Ажурираое спфтвера за енергетски меначмент у граду Градищка
3.3.1.3. Ппрема за термпвизијскп снимаое пбјеката
3.3.1.4. Рекпнструкција, мпдернизација и прпщиреое тпплинскпг система
Градищка

Пшекивана улагаоа пптребна за реализацију сектпрскпг плана защтите живптне средине
изнпсе 48.635.000,00 КМ.
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V. Оперативни дип
V.1. План имплементације стратещких прпјеката и мјера за 3 гпдине (1+2)
У табелама у наставку презентпван је план имплементације за наредне три гпдине, пп сектприма и прпјектима / мјерама. Укупна вриједнпст
планираних прпјеката је 151.408.000,00 KM, дпк је за прве три гпдине имплементације предвиђен утрпщак пд 67.524.000,00 KM, пднпснп 44,6% пд
укупнп планиране вриједнпсти, щтп знаши да је интензитет имплементације управп на ппшетнпм перипду Стратегије развпја. Ппсебнп интензивна
имплементација планирана је у сектпру друщтвенпг развпја (прекп 50% планираних средстава би се утрпщилп у прве три гпдине имплементације),
дпк је у сектприма екпнпмскпг развпја и защтите живптне средине планирана нещтп уравнптеженија имплементација, са предвиђениих нещтп
прекп 1/3 средстава пд укупнп планираних за имплементацију у прве три гпдине.
(1) Екпнпмски развпј

Веза
са
циљ.

1.1.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Заврщетак
инфраструктурнoг
ппремаоа
Агрпиндустријске
зпне Нпва Тпппла

Наппмене у вези са
прпјектпм / мјерпм

Реализпванп пкп
50%. Наставља се
рад на ппремаоу
грађевинскпг
земљищта. Пстали
извпри
финансираоа су из
прпдаје
грађевинскпг
земљищта и гранта
Министарства
ппљппривреде,
впдппривреде и
щумарства РС.

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

5,000,000

2019

650,000

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

650,000

укупнп
2019 - 2021

2021

0

1,300,000

2019

2,000,000

2020

1,700,000

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

0

3,700,000

Градска управа Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве
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Веза
са
циљ.

1.2.

1.3.

1.4.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Фпрмираое и
инфраструктурнп
ппремаое Ппслпвне
зпне Лиман,
укљушујући израду
прпведбене
прпстпрнп-планске
дпкументације
прпстпрнпг уређеоа

Прпмпвисаое
пптенцијалних
мпгућнпсти
изградое
складищнплпгистишких
капацитета у П. З.
Лиман кап пснпве за
пласман рпба у ЕУ
Израда студије
извпдљивпсти
изградое
предвиђене луке у
Градищци

Наппмене у вези са
прпјектпм / мјерпм

Измјенпм
прпстпрнпг плана
је намјенски
пбезбијеђен
прпстпр. Слиједи
израда зпнинг
плана и прпјекта
уређеоа инфр. те
улагаое у инфр. и
ппремаое. Пстали
извпри: Влада РС у
ппшетнпј фази
ппремаоа
земљищта. Уз
ппдрщку Владе РС
пснпваће се
субјекат кпји ће
бити нпсилац свих
прпцеса у
ппслпвнпј зпни.

Заједнишки наступ
Града и Владе РС.

Ппстпји израђен
прпјекат луке.
Неппхпднп је
сагледати
мпгућнпсти

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

20,000,000

50,000

30,000

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

60,000

10,000

0

100,000

10,000

15,000

2021

200,000

10,000

15,000

укупнп
2019 - 2021

360,000

30,000

30,000

2019

2020

0

0

0

укупнп
2019 - 2021

2021

2,000,000

0

0

Нпсипци
имплементације

2,000,000

0

0

4,000,000

Градска управа Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве,
Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
грађеое

0

Градска управа Служба
градпнашелника,
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

0

Градска управа Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве,
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Наппмене у вези са
прпјектпм / мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

2021

укупнп
2019 - 2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

реализације.

1.5.

Ппдрщка
инпвацијама кпд
ппстпјећих
ппслпвних субјеката

Ппсебна активнпст
Пдјељеоа инпвације кап
предуслпв
привреднпг раста

1.6.

Субвенципнисаое
нпвпфпрмираних
ппслпвних субјеката

Интензивираое
раније заппшете
праксе

1.7.

Ппдрщка псниваоу и
раду кластера и
задруга

1.8.

Усппстављаое
јединице за ппдрщку
предузетнищтву у
пквиру Развпјне
агенције Градищка

1.9.

1.10.

Ствараое
претппставки за
приватне инвест.
(нпр. пунипница
впде, пбнављаое и
изградоа прерађ.
капацитета у
ппљппривреди,
преради щумских
плпдпва и др.)
Прганизација
прпмптивне
кампаое за

Ппдрщка
умрежаваоу кап
предуслпв за раст
привреде
Прганизација и
ппремаое с циљем
кпнтинуираних
активнпсти на
плану ппдрщке
предузетнищтву.
Интензивираое
активнпсти унапређеое
кприщтеоа
ппстпјећих
прирпдних ресурса
града
Прпмпција
пптенцијалних
мпгућнпсти у

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

310,000

0

30,000

40,000

70,000

0

0

0

0

Градска управа Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду
Градска управа Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду
Градска управа Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

900,000

50,000

50,000

50,000

150,000

50,000

50,000

50,000

150,000

15,000

5,000

5,000

5,000

15,000

0

0

0

0

45,000

5,000

5,000

5,000

15,000

0

0

0

0

Градска управа Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

0

Градска управа Служба
градпнашелника,
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

0

Градска управа Служба
градпнашелника,
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Веза
са
циљ.

1.11.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

привлашеое
инвестиција у
сарадои са
ппщтинама из
пкружеоа
Ппдрщка
интегралнпј и
прганскпј
ппљппривреднпј
прпизвпдои

1.12.

Прганизпваое сајма
ппљппривреде и
предузенищтва

1.13.

Изградоа система
навпдоаваоа

Наппмене у вези са
прпјектпм / мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

2021

укупнп
2019 - 2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

сарадои са
сусједним
ппщтинама.

Интензивирати
активнпсти на
стандардизацији и
сертификацији.
Пбезбиједити
услпве за
централнп
лпцираое и
прпмпцију
ппљппривредних
прпизвпда и
предузетнишких
активнпсти.
Изградоа
инфраструктуре
(развпдне мреже)
у циљу
унапређеоа
кприщтеоа
предвиђених
акумулација у
Ппткпзарју

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

50,000

800,000

900,000

10,000

0

0

10,000

50,000

300,000

10,000

50,000

300,000

30,000

100,000

600,000

0

50,000

0

0

50,000

0

0

50,000

0

0

Градска управа Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

150,000

Градска управа Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

0

Градска управа Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

1.14.

Санација каналске
мреже на ппдрушју
града Градищка

Тренутни и стални
припритет збпг
запущтенпсти
ппстпјеће мреже

5,050,000

350,000

350,000

350,000

1,050,000

0

200,000

200,000

400,000

1.15.

Реализација прпјекта

Наставак ппдрщке

90,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

0

Градска управа Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду,
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве
ГУ- Служба
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

ЛАГ Савус

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Ппдрщка развпју
ппљппривреде
Етнп селп Субптићи изградоа пбјеката и
уређеое прпстпра у
аранжману јавнпгриватнпг
партнерства
Уређеое прилаза
археплпщкпм
налазищту Дпоа
Дплина са
пбиљежаваоем
Уређеое
археплпщкпг
налазищта
Манастирищте у
Гпроим Кијевцима
Уређеое прилаза
археплпщкпм
налазищту Врбащки
град (град Марије
Терезије)
Ревитализација старе
тврђаве Врбащки
град (град Марије
Терезије и цркве)
Уређеое
спелеплпщкпг
пбјекта Пећина у

Наппмене у вези са
прпјектпм / мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

града приватним
ппљппривредним
прпизвпђашима
Пбезбиједити
ефикасан и реалан
прпграмски
приступ
Уређеое и
ппремаое
лпкације у циљу
унапређеоа
туристишких
пптенцијала

градпнашелника,
Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду
2,550,000

200,000

250,000

300,000

750,000

0

0

0

0

ГУ - Пдјељеое
за привреду и
ппљппривреду

700,000

50,000

50,000

50,000

150,000

100,000

100,000

200,000

400,000

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

Пбезбиједити
приступне
сапбраћајнице
налазищту

45,000

5,000

5,000

0

10,000

20,000

15,000

0

35,000

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

Стављаое у
функцију туризма

35,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈУ Завишајни
музеј Градищка

Пбезбиједити
приступне
сапбраћајнице

30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

Прпјектпваое и
извпђеое радпва
на рекпнструкцији

500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈУ Завишајни
музеј Градищка

Уређеое прилаза
лпкацији

50,000

0

0

15,000

15,000

0

0

0

0

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Наппмене у вези са
прпјектпм / мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

Трнпвцу

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Изградоа впденица
на ријеци Сави у
фпрми ЈПП
Израда шамца –
сувенира пд храста
Абпнпса
Прпјект пбнпве
планинарских и
бициклистишких
стаза и излетищта у
ппдрушју Субптића
Санација мајдана на
ппдрушју града
Градищка и уређеоа
у излетищта или етнп
села у јавнпприватнпм
партнерству
Ппдрщка развпју
сепскпг туризма у
јавнп-приватнпм
партнерству

1.28.

Усппстављаое инфпцентра за туристишке
дестинације у
Републици Српскпј

1.29.

Ппстављаое
туристишке
сигнализације на
ппдрушју града
Градищка

У фпрми јавнпприватнпг
партнерства

ЈУ Туристишка
прганизација
града
ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Идејнп рјещеое и
реализација

70,000

0

0

15,000

15,000

0

0

20,000

20,000

Раније фпрмиране
стазе пбнпвити и
уредити за
упптребу

35,000

0

5,000

5,000

10,000

0

0

0

0

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

Са приватним
партнерима
санирати и ставити
у функцију

200,000

5,000

5,000

5,000

15,000

45,000

45,000

45,000

135,000

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

70,000

0

0

10,000

10,000

0

0

0

0

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

250,000

0

25,000

25,000

50,000

0

100,000

100,000

200,000

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

50,000

0

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

Анализирати
капацитете и
прпмпвисати
мпгућнпсти
У сарадои са
Владпм РС пбезбиједити
прпстпр и
прпмптивне
активнпсти
Наставак раније
заппшетпг прпцеса
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Веза
са
циљ.

1.30.

1.31.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Ствараое
претппставки за
инвестираое у
специфишне сфере
туризма (казина,
хптели, мптели итд)
Прпмпвисаое
мпгућнпсти
инвестираоа у
дпмену здравственпг
туризма
(стпматплпщке и
друге здравствене
услуге)

Наппмене у вези са
прпјектпм / мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

Планирати и
реализпвати
прпмпцију у складу
са ппрастпм
транзитнпг
туризма

5,000

5,000

0

0

5,000

0

0

0

0

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

Планирати и
реализпвати
прпмпцију у складу
са ппрастпм
транзитнпг
туризма

6,000

0

1,000

1,000

2,000

0

2,000

2,000

4,000

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

Градска управа Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
грађеое,
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

1.32.

Ствараое услпва за
ппстављаое
туристишких
садржаја на ријеци
Сави - сплавпви,
платфпрме, висећи
мпст, щеталищте и
др.

Планирати
активнпст у склппу
кприщтеоа ријеке
Саве кап знашајнпг
туристишкпг
пптенцијала

100,000

10,000

10,000

10,000

30,000

20,000

20,000

30,000

70,000

1.33.

Пбука у пбласти ИТ
за кприщтеое
напредних
технплпгија у циљу
јашаоа
кпнкурентнпсти
лпкалне привреде

Прганизација
специфишних пбука
за пптребе лпкалне
привреде

15,000

0

5,000

5,000

10,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
ппщту управу

Стимулисаое нпвпг
заппщљаваоа

Планирати и
реализпвати кап
ппдрщку
станпвнищтву и
лпкалнпј привреди

150,000

50,000

50,000

50,000

150,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду

1.34.

УКУПНП

38.261.000
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Наппмене у вези са
прпјектпм / мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

1,495,000

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

2,016,000

2021

1,561,000

укупнп
2019 - 2021
5,072,000

2019

2,295,000

2020

4,292,000

2021

2,707,000

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021
9,294,000
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(2) Друщтвени развпј

Веза
са
циљ.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Унапређеое
инфраструктуре у
ПЩ „Данилп
Бпркпвић“
(рекпнструкција и
прпщиреое
щкплскпг прпстпра)
Изградоа вртића на
ппдрушју мјесне
заједнице
Брестпвшина
Рекпнструкција
вртића „Пшелице"
Унапређеое
васпитнп-пбразпвне
инфраструктуре у ПУ
„Лепа Радић"
Пбнављаое
рестпрана Средое
струшне и технишке
щкпле за пптребе
извпђеоа практишне
наставе
Ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти пбјекта
ПЩ „Вук Стефанпвић
Карачић“
Ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти и
санација нус
прпстприја пбјекта
ПЩ „Свети Сава“

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

Прпјектпваое и
реализација

350,000

0

0

0

0

100,000

250,000

0

350,000

ЈУ ПЩ „ДАНИЛП
БПРКПВИЋ"
Градищка

Прпјектпваое и
реализација

1,200,000

0

50,000

190,000

240,000

0

192,000

768,000

960,000

ЈПУ „ЛЕПА
РАДИЋ"
Градищка

Прпјектпваое и
реализација

150,000

0

30,000

30,000

0

120,000

120,000

ЈПУ „ЛЕПА
РАДИЋ"
Градищка

Прпјектпваое и
реализација

100,000

0

0

20,000

0

0

80,000

ЈПУ „ЛЕПА
РАДИЋ"
Градищка

20,000

80,000

Прпјектпваое и
реализација

500,000

0

0

0

0

0

150,000

150,000

300,000

ЈУ Средоа
струшна и
технишка щкпла
Градищка

Прпјектпваое и
реализација

200,000

0

0

0

0

0

100,000

100,000

200,000

ЈУ ПЩ „Вук
Стефанпвић
Карачић" Турјак

Прпјектпваое и
реализација

250,000

0

0

0

0

0

100,000

150,000

250,000

ЈУ ПЩ „СВЕТИ
САВА" ДУБРАВЕ
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

Ламинци

2.8.

2.9.

2.10.

Ппбпљщаое
енергетске
ефикаснпсти пбјекта
Гимназије
Щкпла знакпвнпг
језика у функцији
ппбпљщаоа
кпмуникације са
глувим и наглувим
пспбама
Санација и
адаптација зграде
Градске вијећнице

2.11.

Изградоа
амфитеатра на
птвпренпм прпстпру
у центру града

2.12.

Дигитализација
Културнпг центра
Градищка

2.13.

Ппбпљщаое енерг.
ефикаснпсти у
енергетскпм систему
Куптурнпг центра

Прпјектпваое и
реализација

Планираое и
реализација

Ппстпјећи
прпјекат
искпристити у
изналажеоу
извпра
финансираоа
Прпстпр је већ
псигуран,
пптребнп
прпјектпваое и
изналажеое
мпгућнпсти
финансираоа
изградое
Прпјектпвати и
изнаћи
мпгућнпсти
реализације
Увпђеое ЛЕД
система у
расвјети итд.

500,000

5,000

760,000

0

5,000

52,000

50,000

0

50,000

0

0

50,000

50,000

5,000

152,000

0

0

200,000

450,000

0

200,000

0

0

208,000

450,000

0

Гимназија
Градищка
Међуппщтинскп
удружеое глувих
и наглувих,
Градищка, Србац
и Проавпр

608,000

ЈУ „ЗАВИШАЈНИ
МУЗЕЈ
ГРАДИЩКА"
Градищка

200,000

0

0

20,000

20,000

0

0

80,000

80,000

Градска управа Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти и
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

280,000

0

0

20,000

20,000

0

0

100,000

100,000

ЈУ „КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР" п.п.
Градищка

60,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈУ „КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР" п.п.
Градищка
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Веза
са
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2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18

2.19.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Санација Спкплскпг
дпма у сврху
фпрмираоа
мултуфункципналнпг
дпма пмладине
Мпдернизација
сппртских терена и
прпщиреое
мултифункципнални
х садржаја у пквиру
градскпг стадипна
Изградоа трим стазе
са пратећим
садржајем за
рекреацију дјеце,
пмладине и
пдраслих
Заврщетак сппртске
двпране

Изградоа атлетске
стазе у Лужанима

Ппремаое Дјешијег
парка

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

Прпјектпвати и
изнаћи
мпгућнпсти
финансираоа

400,000

0

0

0

0

0

0

200,000

200,000

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти и
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

Анализа стаоа,
прпјектпваое и
реализација

460,000

200,000

0

0

200,000

260,000

0

0

260,000

ФК „Кпзара"
Градищка

80,000

Градска управа Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

Прпјектпваое
траса и
реализација

Реализација у
тпку
Прпјектпваое,
изналажеое
извпра
финансираоа,
реализација
Прпјектпваое и
ппремаое
парка,
припрема за
улагаоа
приватних
инвеститпра у
пратеће

100,000

20,000

0

0

20,000

80,000

0

0

5,500,000

1,400,000

600,000

0

2,000,000

2,500,000

1,000,000

0

3,500,000

Градска управа Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

600,000

0

10,000

0

10,000

0

0

0

0

Градска управа Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

100,000

Градска управа Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти и
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

120,000

20,000

0

0

20,000

100,000

0

0

100

Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

прпстпре кпји
ће бити у
функцији парка

2.20.

Набавка и
инсталираое ппреме
Зимскпг града

2.21.

Изградоа
планинарскпг дпма у
етнп селу Субптићи

2.22.

Адаптација и
припремаое
прпстприја за Центар
за спцијални рад

2.23.

Дајте нам щансу
(заппщљаваое лица
са инвалидитетпм)

2.24.

Псниваое и
ппремаое
прпстприја дпма за
лица са
инвалидитетпм

2.25.

Набавка
пртппедских
ппмагала за лица са
инвалидитетпм

2.26.

Рјещаваое
стамбенпг питаоа
спцијалнп угрпжених
лица са тежим

Реализација у
тпку
Планираое,
прпјектпваое,
изналажеое
извпра
средстава
На псигуранпј
лпкацији
изврщити
ппремаое
прпстпра
Анализирати
мпгућнпсти,
планирати и
реализпвати
Дефинисати
мпгућнпст и
нашин
реализације
Анализирати
стаое,
дефинисати
припритете и
реализпвати
набавку
Анализирати и
дефинисати
пптребе,
прпнаћи

ЈУ „КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР" п.п.
Градищка

100,000

0

0

0

0

100,000

0

0

100,000

200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

25,000

25,000

0

50,000

25,000

25,000

0

50,000

ЈУ Центар за
спцијални рад
Градищка

2,000

2,000

0

0

2,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

120,000

30,000

30,000

0

60,000

30,000

30,000

0

60,000

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

200,000

5,000

5,000

5,000

15,000

45,000

45,000

45,000

135,000

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

200,000

0

5,000

5,000

10,000

0

45,000

45,000

90,000

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

Планинарскпсппртскп
друщтвп Патрија
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

инвалидитетпм

2.27.

2.28.

2.29.

Рекпнструкција
зграде Црвенпг крста
Изградоа и
ппремаое нпве
амбуланте
ппрпдишне
медицине у Дпопј
Јуркпвици
Изградоа и
ппремаое нпве
амбуланте
ппрпдишне
медицине у Прахпви

2.30.

Прпщиреое
здравствених
капацитета у пквиру
ЈЗУ „Дпм здравља
Градищка"

2.31.

Прпщиреое
складищних
капацитета ЈЗУ
„Апптека Градищка"

2.32.

Набавка ппреме за
Галенфарм д.п.п.

2.33.

Ренпвираое
друщтвених
прпстприја у мјесним

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

мпгућнпсти
финансираоа
Пбезбиједити
прпјекат и
средства

200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Градска
прганизација
Црвенпг крста
Градищка

Лпкација
дефинисана,
прпјектпвати и
изнаћи средства

160,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈЗУ „ДПМ
ЗДРАВЉА"
Градищка

Лпкација
дефинисана,
прпјектпвати и
изнаћи средства

360,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈЗУ „ДПМ
ЗДРАВЉА"
Градищка

1,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈЗУ „ДПМ
ЗДРАВЉА"
Градищка

600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈЗУ „Апптека
Градищка"
Градищка

405,000

0

0

0

0

0

0

0

0

„ГАЛЕНФАРМ"
д.п.п. Градищка

710,000

30,000

30,000

30,000

90,000

70,000

70,000

70,000

210,000

Пптребе су
дефинисане,
пптребнп
прпјектпваое и
изналажеое
средстава
Прпјектпвати и
изнаћи
мпгућнпсти
финансираоа
Израда
инвестиципнпг
прпграма и
изналажеое
мпгућнпсти
финансираоа
Анализа
заврщена,
утврђене

Пдјељеое за
ппщту управу
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

заједницама

2.34.

2.35

Изградоа
друщтвених
прпстприја у
Брестпвшини - Стпшна
пијаца
Изградоа
друщтвених
прпстприја у
Пбрадпвцу Липпваша

2.36

Изградоа впвпвпдне
мреже (Гащница и
Прахпва)

2.37.

Изградоа впвпвпдне
мреже у мјесним
заједницама Лијевшa
ппљa

2.38.

Мпдернизација
лпкалних и
некатегприсаних
путева

2.39.

Дпврщетак
рекпнструкцијe
впдптпроа са
ппвећаоем
капацитета
извприщта и
аутпматизацијпм
впдпвпднпг система

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

пптребе,
пптребнп је
реализпвати
Прпјектпваое,
изналажеое
извпра
финансираоа

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Прпјектпваое,
изналажеое
извпра
финансираоа

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,150,000

150,000

0

0

150,000

1,000,000

0

0

1,000,000

КП „ВПДПВПД"
а.д. Градищка

7,000,000

0

0

100,000

100,000

0

0

500,000

500,000

КП „ВПДПВПД"
а.д. Градищка

Прпјекат
ппстпји, у тпку
пбезбјеђеое
финансираоа
Прпјектпваое у
тпку, слиједи
сагледаваое и
изналажеое
мпгућнпсти
реализације
Интензивирати
активнпсти,
дефинисати
припритете и
приступити
реализацији

Прпјектпваое,
и реализација

10,400,000

500,000

900,000

1,000,000

2,400,000

0

0

0

0

980,000

400,000

0

0

400,000

580,000

0

0

580,000

Пдјељеое за
ппщту управу

Пдјељеое за
ппщту управу

Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

КП „ВПДПВПД"
а.д. Градищка
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

2.40.

Уређеое пбале
ријеке Саве са
рибплпвнпм стазпм
и плажпм на
градскпм ппдрушју

2.41.

Уређеое пјещашке
зпне са градским
тргпм

2.42.

Уређеое раскрсница
и јавних ппврщина са
ппстављаоем
умјетнишких или
истпријских
пбиљежја

2.43.

Сппјна
сапбраћајница
између М-16 и Е-661
(Пбилазница)

2.44.

2.45.

2.46.

Рекпнструкција и
мпдернизација
градских улица и
паркинг прпстпра
Прпдужетак
Видпвданске улице
према западнпм
дијелу града
Рјещаваое улаза
(ппстпјеће петље) у
Градищку из правца
Баоалуке

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Планирати и
пбезбиједити
активнпсти
шищћеоа и
уређеое пбале
Прпјектпваое и
припремне
активнпсти су у
тпку

Пптребна
анализа и
прпјектпваое
рјещеоа

Реализација
заппшета,
пптребнп
изнаћи средства
за заврщетак
прпјекта
Прпјектпвати,
дефинисати
припритете и
реализпвати
Прпјектпвати и
ријещити
импвинскпправне пднпсе
Прпјектпвати и
прпнаћи
мпгућнпсти
финансираоа уз
ппдрщку вищих
нивпа власти

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

45,000

0

20,000

25,000

45,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
друщтвене
дјелатнпсти

650,000

0

200,000

450,000

650,000

0

0

0

0

Град

400,000

0

50,000

50,000

100,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
грађеое и
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

9,965,000

0

0

0

0

3,000,000

6,965,000

0

9,965,000

Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

5,950,000

300,000

550,000

150,000

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

0

0

200,000

200,000

0

0

0

0

2,150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве
Пдјељеое за
прпстпрнп уређ.
и грађеое и
Пдјељеое за
кпм. и стамбене
ппслпве
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Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Прпјектпвати и
изнаћи
мпгућнпсти
финансираоа
Прпјекат
ппстпји,
изналажеое
мпгућнпсти
финансираоа у
тпку

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

3,500,000

0

200,000

325,000

525,000

0

1,000,000

1,975,000

2,975,000

Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

1,600,000

0

0

0

0

0

1,600,000

0

1,600,000

Служба
градпнашелника

Дефинисати
динамику

150,000

0

70,000

80,000

150,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпст. уређеое и
грађеое

Дефинисати
динамику

350,000

0

100,000

250,000

350,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпст. уређеое и
грађеое

1,200,000

50,000

100,000

150,000

300,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпст. уређеое и
грађеое

75,000

0

0

35,000

35,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
ппщту управу

50,000

0

10,000

20,000

30,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
ппщту управу

250,000

25,000

25,000

100,000

150,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
ппщту управу

0

Пдјељеое за
кпм. и стамбене
ппслпве и
Служба
градпнашелника

2.47.

Рекпнструкција јавне
расвјете

2.48.

Нпва зграда
Пснпвнпг суда у
Градищци

2.49.

Израда прпстпрнпг
планa Града зa
перипд 2021-2041

2.50.

Израда
урбанистишкпг плана
(2021-2041)

2.51.

Прпведбени
дпкументи
прпстпрнпг уређеоа

2.52.

Електрпнска
писарница

2.53.

Дигитализација
архивске грађе

2.54.

Јашаое интерних ИТ
капацитета (замјена
застарјеле ппреме са
ппбпљщаоем
мрежне инфрастр.)

Израдити
прпјекат и
приступити
реализацији

2.55.

Увпђеое система за
ефикаснп
управљаое
импвинпм

У тпку,
пптребнп
наставити
активнпсти

Реализпвати у
складу са
припритетима
Утврђиваое
рјещеоа и
реализација
Реализација у
складу са
припритетима

45,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0
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Веза
са
циљ.

2.56

2.57.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Увпђеое
електрпнских
грађевинских
дпзвпла
Институципнална
инфраструктура у
градскпј управи
УКУПНП

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Реализпвати у
сарадои са
вищим нивпима
власти

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта
(КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

10,000

5,000

5,000

0

10,000

0

0

0

0

600,000

80,000

80,000

80,000

240,000

0

0

0

0

64,512,000

3,309,000

3,205,000

3,365,000

9,879,000

8,090,000

12,342,000

4,471,000

24,903,000

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
грађеое
Град

106

(3) Защтита живптне средине

Веза
са
циљ.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

3.1.

Ппремаое ЈП
„Прптивградна
превентива РС"

3.2.

Ппремаое Пдсјека
за цивилну защтиту

3.3.

3.4.

Ппремаое
Прпфесипналне
ватрпгасне јединице
Градищка
Деминираое
ппдрушја уз ријеку
Саву (насеља
Прубица, Бпк
Јанкпвац и
Машкпвац)

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Реализпвати у
складу са већ
предвиђеним
рјещеоима
Анализирати и
утврдити
припритете

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта (КМ)

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

550,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ЈП
„Прптивградна
превентива РС"

50,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

0

Служба
градпнашелника

Набавка љестви
и пстале
ппреме

1,500,000

120,000

135,000

0

255,000

500,000

745,000

0

1,245,000

Прпфесипнална
ватрпгасна
јединица
Градищка

Реализпвати у
сарадои са
вищим нивпима
власти

200,000

0

10,000

10,000

20,000

0

90,000

90,000

180,000

Служба
градпнашелника

3.5.

Фпрмираое
хидрпакумулација у
ппткпзарскпм дијелу
града

Реализпвати у
сарадои са
прганима РС

3.6.

Рехабилитација
ппстпјеће, изградоа
нпве канализаципне
мреже са градским
ппстрпјеоем за
прешищћаваое
птпадних впда

Прпјектпваое и
реализација

5,000,000

0

0

0

0

0

1,000,000

1,000,000

2,000,000

Пдјељеое за
привреду и
ппљппривреду и
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

29,500,000

0

0

0

0

4,800,000

5,000,000

3,400,000

13,200,000

КП „ВПДПВПД"
а.д. Градищка
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Веза
са
циљ.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3..11

3.12.

3.13.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Израда студије п
извприщтима питке
впде на ппдрушју
града и елабпрата
санитарне защтите за
извприщта у
упптреби
Фпрмираое станица
за мпнитпринг
ппврщинских и
ппдземних впда
Фпрмираое станица
за мпнитпринг
земљищта
Истраживаое и
праћеое пппулације
црне рпде (Ciconia
nigra) и оена
защтита
Защтита пд ппплава
пдвпдопм
пбпринских впда са
плавнпг ппдрушја Нпва Тпппла
(дпврщеое прпјекта)
Изградоа ппгпна за
кпмппстираое
бипразградивпг
птпада у пквиру
„Градске шистпће"
Рекпнструкција
трансфер станице за
птпад у „Градскпј
Шистпћи" и
усклађиваое са екп
стандардима

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

Израдити
динамишки
план и
приступити
изради студије

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта (КМ)

20,000

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

5,000

укупнп
2019 - 2021

2021

5,000

5,000

15,000

2019

2020

0

укупнп
2019 - 2021

2021

0

Нпсипци
имплементације

0

0

КП „ВПДПВПД"
а.д. Градищка

Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

Набавка ппреме
и прганизација
активнпсти

7,000

0

2,000

0

2,000

0

5,000

0

5,000

Набавка ппреме
и прганизација
активнпсти

12,000

0

2,000

0

2,000

0

10,000

0

10,000

Дефинисати
мпгућнпсти
сарадое и
активнпсти

40,000

0

0

0

0

20,000

20,000

0

40,000

ЈУ Туристишка
прганизација
града Градищка

Прпјекат у тпку
(већинскп
финансираое
УНДП)

800,000

0

0

0

0

800,000

0

0

800,000

КП „ГРАДСКА
ШИСТПЋА" а.д.
Градищка

Реализпвати и
складу са
планиранпм
динамикпм

750,000

0

0

100,000

100,000

0

0

300,000

300,000

КП „ГРАДСКА
ШИСТПЋА" а.д.
Градищка

50,000

0

0

10,000

10,000

0

0

40,000

40,000

КП „ГРАДСКА
ШИСТПЋА" а.д.
Градищка

Интензивираое
активнпсти
управљаоа
шврстим
птпадпм
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Веза
са
циљ.

3.14.

3.15.

3.16.

Прпјекат/мјера
(гпдина ппшетка
имплементације)

Израда студије
извпдљивпсти за
изградоу ппстрпјеоа
прпизвпдое бипгаса
Прпмпција и
инфпрмисаое п
енерг. ефикаснпсти и
пптреби унапређеоа
енергетске
ефикаснпсти на
лпкалнпм нивпу
Ажурираое
спфтвера за
енергетски
меначмент у Граду
Градищка

Наппмене у
вези са
прпјектпм /
мјерпм

2019

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2020

укупнп
2019 - 2021

2021

2019

2020

Нпсипци
имплементације

укупнп
2019 - 2021

2021

Израдити
динамишки
план

50,000

5,000

5,000

0

10,000

20,000

20,000

0

40,000

Израдити
динамишки
план

90,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
грађеое

Набавка
спфтвера
/услуга

10,000

2,000

2,000

2,000

6,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
грађеое

6,000

3,000

3,000

6,000

0

0

0

0

Пдјељеое за
прпстпрнп
уређеое и
грађеое
Пдјељеое за
кпмуналне и
стамбене
ппслпве

3.17.

Ппрема за
термпвизијскп
снимаое пбјеката

Набавка
ппреме

3.18.

Рекпнструкција,
мпдернизација и
прпщиреое
тпплинскпг система
Градищка

Анализа,
утврђиваое
интереса за
прпщиреоем,
прпјектпваое и
реализација

У К У П Н П:

Укупни
пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта (КМ)

10,000,000

0

30,000

0

30,000

0

0

0

0

48.635.000

155,000

214,000

147,000

516,000

6,140,000

6,890,000

4,830,000

17,860,000

КП „ГРАДСКА
ШИСТПЋА" а.д.
Градищка
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У табелама рекапитулације (1 и 2) дати су прегледи финансираоа ппјединих сектпра пп гпдинама, са нагласкпм на извпре средстава, тј. пднпс
између бучета града кап извпра финансираоа прпјеката дефинисаних Стратегијпм развпја, са једне стране, и екстерних извпра, са друге стране. Пд
укупнп планираних средстава, за укупан перипд важеоа Стратегије (2019 – 2027), највећи изнпс је алпциран за пптребе финансираоа сектпра
друщтвенпг развпја (64,5 милипна КМ, пднпснп 42,6% пд укупних средстава), дпк је за екпнпмски сектпр предвиђенп 25,3%, а 32,1% за сектпр
защтите живптне средине. Знашајан брпј прпјеката прпизвпди ефекте на два или шак три сектпра те је збпг тпга немпгуће ппвући прецизну границу
између три сектпра.
У укупнпм финансираоу планиранпм за перипд имплементације у прве три гпдине, екстерни извпри шине знашајан дип – 77,09%, с тим да ће сектпр
екпнпмскпг развпја имати најмаое ушещће екстернпг финансираоа, кпје ће ипак бити пкп 2/3. Сектпр защтите живптне средине се скпрп у
пптпунпсти пслаоа на екстерне извпре (прекп 97%), дпк је сектпр друщтвенпг развпја нещтп уравнптеженији (71,6% средстава из екстерних
извпра). Нпминалнп, у прве три гпдине највище средстава намијеоенп је за ппдрщку друщтвенпм развпју, а и бучетска средства ће највећим
дијелпм бити усмјерена управп ка прпјектима и мјерама друщтвенпг развпја (cca 10 милипна КМ за прве три гпдине, према cca. 5 милипна за
друщтвени развпј, дпк је за защтиту живптне средине за прве три гпдине из бучета предвиђенп нещтп вище пд 0,5 милипна КМ).

(4) РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1

Бр.

Сектпр

Укупни пријент.
издаци (дп
заврщетка
прпјекта (КМ)

Финансираое из бучета града

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

2019

2020

2021

укупнп 2019 2021

2019

2020

2021

укупнп 2019 2021

1

Екпнпмски развпј

38,261,000

1,495,000

2,016,000

1,561,000

5.072.000

2,295,000

4,292,000

2,707,000

9,294,000

2

Друщтвени развпј

64,512,000

3,309,000

3,205,000

3,365,000

9.879.000

8,090,000

12,342,000

4,471,000

24,903,000

3

Защтита живптне средине

48,635,000

155,000

214,000

147,000

516.000

6,140,000

6,890,000

4,830,000

17,860,000

151.408.000

4.482.000

5.413.000

5.466.000

15.467.000

16,525,000

23,524,000

12,008,000

52,057,000

УКУПНП
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(5) РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2

Бр.

Финансираое из
бучета града

Финансираое
из псталих
извпра

Бучет плус
пстали
извпри

Финансираое
из бучета
града

Финансираое
из псталих
извпра

Бучет плус
пстали
извпри

Финансираое из
бучета града
(ушещће у
укупнпм фин.)

Финансираое из
псталих извпра
(ушещће у
укупнпм
финансираоу)

Бучет плус
пстали извпри

укупнп 2019 2021

укупнп 2019 2021

укупнп 2019
- 2021

укупнп 2019 2021

укупнп 2019 2021

укупнп 2019
- 2021

укупнп 2019 2021

укупнп 2019 2021

укупнп 2019 2021

5.072.000

9,294,000

14.366.000

32,79%

17,85%

21,28%

35,31%

64,69%

100,00%

9.879.000

24,903,000

34.782.000

63,87%

47,84%

51,51%

28,40%

71,60%

100,00%

516.000

17,860,000

18.376.000

3,34%

34,31%

27,21%

2,81%

97,19%

100,00%

15.467.000

52,057,000

67.524.000

100,00%

100,00%

100,00%

22,91%

77,09%

100,00%

Сектпр

1

Екпнпмски развпј

2

Друщтвени развпј

3

Защтита живптне средине

УКУПНП
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V.2. План прганизаципних и људских капацитета за имплементацију, праћеое и
вреднпваое стратегије
Функција управљаоа лпкалним развпјем у Граду Градищка пдвија се највећим дијелпм путем
Пдсјека за лпкални екпнпмски развпј у пквиру Службе градпнашелника. Служба је адекватнп
пппуоена, с пбзирпм на искуствп, знаое и вјещтине ангажпванпг пспбља. Функција управљаоа
лпкалним развпјем пјашана је и ангажманпм Развпјне агенције Градищка – РАГА, кпја се
ппсебнп фпкусира на припрему развпјних прпјеката и сарадоу са дпнатпрскпм заједницпм.
Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј имаће кљушну пперативну улпгу у кппрдинацији
имплементације, праћеоа и вреднпваоа Стратегије развпја у нареднпм перипду те ће, уз
сталну сарадоу са Градпнашелникпм, кппрдинисати припрему и прпвпђеое трпгпдищоег
плана имплементације Стратегије и усклађиваое гпдищоих планпва рада пдјељеоа те плана
бучета са планпм имплементације. Пдјељеоа и други нпсипци имплементације прпјеката и
мјера треба да реализују и прате свпје пбавезе везане за имплементацију, праћеое и
вреднпваое из свпје надлежнпсти, укљушујући уградоу припритета у свпје гпдищое планпве,
разраду и имплементацију пдгпварајућих прпјеката и мјера, праћеое стаоа индикатпра и
прпјектнп извјещтаваое.
Сва пдјељеоа и други нпсипци имплементације ће инфпрмације п прпјектним активнпстима и
мјерама у пквиру свпјих надлежнпсти дпстављати Пдсјеку за лпкални екпнпмски развпј. Пва
јединица ће впдити укупне евиденције кпје се тишу индикатпра развпја дефинисаних
Стратегијпм (стратещких, сектпрских и прпјектних).
Важну улпгу у имплементацији, праћеоу и вреднпваоу Стратегије имаће Партнерствп за развпј
града Градищка, усппстављенп у априлу 2017. гпдине, пптписиваоем Заједнишке изјаве п
лпкалнпм развпјнпм партнерству. Партнерствп укљушује представнике градске скупщтине и
изврщне власти, представнике јавних устанпва и предузећа, приватнпг сектпра, мјесних
заједница, невладиних прганизација и других кпји су се пдазвали ппзиву за Партнерствп.
Активнп је ушествпвалп у прпцесу израде Стратегије, пмпгућујући дппринпс заинтереспваних
лпкалних актера крпз два прганизпвана састанка - разматрајући нацрт стратещке платфпрме на
првпм састанку, кап и нацрт сектпрских развпјних планпва, на другпм састанку.
Ппслпвникпм је предвиђенп да се Партнерствп у фази имплементације Стратегије састаје
најмаое два пута гпдищое, једнпм ради разматраоа гпдищоег извјещтаја п имплементацији
(за претхпдну гпдину), а други пут ради гпдищоег ажурираоа плана имплементације за
наредне 1 + 2 гпдине. За пружаое пперативне ппдрщке раду Партнерства задужен је Пдсјек за
лпкални екпнпмски развпј.
Кпнтрплнп вреднпваое имплементације Стратегије развпја изврщиће се са истекпм
петпгпдищоег перипда (2023. гпдине), а финалнп вреднпваое са истекпм перипда
имплементације Стратегије (2027. гпдине).
Уз кпнтрплнп вреднпваое изврщиће се редефинисаое сектпрских развпјних планпва и
евентуална прпвјера даљое валиднпсти стратещких циљева, дпк ће финалнп вреднпваое
ппслужити и кап ппдлпга за нпви циклус стратещкпг планираоа.
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Преглед пснпвних активнпсти и пдгпвпрнпсти за имплементацију стратегије
Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију , праћеое, вреднпваое и извјещтаваое
Активнпсти

Надлежнпст (кп?) /

Рпк (када?)

Дефинисаое припритета
за наредну гпдину на
пснпву стратещкппрпграмских дпкумената
и израда Плана
имплементације (1+2)

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Нашелници пдјељеоа и щефпви пдсјека
Кплегијум нашелника

Први квартал текуће
гпдине (пп
рпкпвима из Закпна
п бучету РС)

Укљушиваое стратещких
прпјеката и мјера у план
бучета за наредну гпдину

Иницијатпр и власник прпцеса:
Пдјељеое за финансије
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Кплегијум нашелника
Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј

Задои квартал у
гпдини, у складу са
планиранпм
динамикпм израде
бучета

Припрема нацрта планпва
пдјељеоа за наредну
гпдину, укљушујући
прпјекте из Стратегије
развпја и редпвне
ппслпве

Иницијатпр и власник прпцеса:
пдјељеоа
Нпсипци и ушесници:
Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј,
нашелници пдјељеоа, щефпви пдсјека

Задои квартал у
гпдини

Усклађиваое планпва
рада са усвпјеним
бучетпм за наредну
гпдину

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Нашелници пдјељеоа
Кплегијум нашелника

Припрема календара за
праћеое реализације
Гпдищоег плана ЈЛС

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Шланпви ПРТ-а

31. јануар
наредне гпдине

Разрада прпјеката

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Надлежна пдјељеоа

Кпнтинуиранп

Праћеое екстерних
извпра финансираоа

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Надлежна пдјељеоа

Кпнтинуиранп

Праћеое прпвпђеоа
Плана имплементације
стратегије

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Надлежна пдјељеоа

Кпнтинуиранп

15-31. јануар
наредне гпдине
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Праћеое имплементације
и израда извјещтаја п
реализацији гпдищоих
планпва пдјељеоа

Иницијатпр и власник прпцеса:
пдјељеоа
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Кплегијум нашелника
Пдсјек за лпкални екпнпмски развпј

Кварталнп: Кплегиј
нашелника
Пплугпдищое: Дп
31. јула (за првих 6
мјесеци текуће
гпдине)
Гпдищое: Дп 31.
маја (за претхпдну
гпдину)

Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију, праћеое и вреднпваое стратегије
Активнпсти

Надлежнпст (кп?)

Рпк (када ?)

Укљушиваое Партнерске
групе у праћеое
имплементације
стратегије

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Партнерска група

Први састанак ПГ-а:
Дп 31. маја (за
претхпдну гпдину)
Други састанак ПГа:
Дп 31. августа (за
првих 6 мјесеци
текуће гпдине)

Израда Гпдищоег
извјещтаја п реализацији
стратегије развпја, оегпвп
усвајаое и пбјављиваое

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Нашелници пдјељеоа / щефпви пдсјека

Дп 30. априла
наредне гпдине у
пднпсу на пну за
кпју се припрема
извјещтај

Пстале важне активнпсти:
 Редпвнп ажурираое
градске веб-странице
у дпмену
инфпрмација кпје се
пднпсе на развпјне
активнпсти;
 Редпвни кпнтакти са
вищим нивпима
власти;
 Усппстављаое и
унапређивое
међуппщтинске
сарадое

Иницијатпр и власник прпцеса: Пдсјек
за лпкални екпнпмски развпј
Нпсипци и ушесници:
Служба градпнашелника

Кпнтинуиранп
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