SOCHA H XEP~EfOBHHA
PEUYiiJIHKA CPUCKA

OlllliTHHA TECJIH'Ii
CKYlllliTHHA OlllliTHHE
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Ha ocHosyqnaHa 36. CTaTyra onlliTHHe TecJIHh (,CJI}')K6eHH rnacHHK OnlliTHHe TecJIHh",
6poj 4/17) H l:JJiaHa 113. nocJIOBHHKa 0 pa~y CKynlliTHHe OlllliTHHe TecJIHh (,CJI}')K6eHH
rnacHHK OnlliTHHe TecJIHn", 6poj 4/17), CKynlliTHHa onlliTHHe TecJIHh, Ha 24. pe~oBHOj
cje~HHQH o~p)KaHoj ~aHa

30.05.2019. ro~HHe, ~oHHjena je

3AKJbYqAK
o ycsajaa,y H3BjewTaja o peaJIH3a~aja rOAHWiber nJiaua HMnJieMeHTa~aje
CTpaTeraje pa3Boja onwTHHe TecJiali y 2018. roAHHH
1. CKynlliTHHa onlliTHHe TecJIHn je ycsojHJia l13sjelliTaj o peaJIH3aQHjH ro~Hllll-ber nJiaHa
HMnJieMeHTaQHje CTpaTerHje pa3Boja onlliTHHe TecJIHh y 2018. ro~HHH.

Epoj: 01-013-86/19
,l\aTyM: 31.05.2019. ro~HHe

,l\OCTABJhEHO:
1. O~cjeK 3a JIOKaJIHH eKOHOMCKH pa3Boj 11 esponcKe HHTerpaQHje,
@)aocHje CO-e 2x,
3. ApxHBa.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com

ИЗВЈЕШТАЈ
о реализацији годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине
Теслић у 2018. години

Теслић, март 2019. године

I Увод
Општина Теслић је у децембру 2017. године усвојила Стратегију развоја
општине Теслић за период 2018-2027. године. Документ који је усвојен садржи и
план имплементације по годинама (за петогодишњи период), у коме је детаљно
разрађена реализација за 2018. годину. Подаци који су дати се односе на програме
и пројекте у реализацији у 2018. години, износе потребних средстава, структуру и
изворе средстава, носиоце имплементације и сл.
Поменутим стратешким документом је предвиђено да се дио пројеката
имплементира током читавог планског периода, док су одређени пројекти
планирани да се имплементирају током једне године.
План реализације стратешких докумената за 2018. годину је дефинисао
укупно 54 пројекта. У наставку слиједи преглед планираних пројеката и стање
њихове реализације у 2018. години.
II Преглед реализације активности у 2018. години
Напријед поменутим стратешким документима је предвиђено да се дио
пројеката имплементира током читавог стратешког периода, док су одређени
пројекти планирани да се имплементирају током једне године. У реализацији се
током 2018. године налазило укупно 54 пројекта чији преглед је приказан у
табели 1. Одређени дио пројеката је предвиђен да се реализује у току редовних
активности општинске управе, јавних предузећа и установа те за њихову
реализацију нису предвиђена посебна средства стратешким документима.
У табели 1. пројекти су груписани у 3 групе: пројекти усмјерени на
економски развој, пројекти унапређења инфраструктуре и заштите животне
средине и пројекти друштвеног развоја.

Табела 1. Преглед пројеката планираних за реализацију у 2018. години
Рб.

Назив пројекта

Веза са
стратегијом

Планирани
износ средстава
у 2018. (КМ)

Реализовани износ у
2018. (КМ)

Резултат у 2018. години

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.

2.

3.

Израда анализе о потребама
послодаваца за радном снагом

Обезбјеђење техничке подршке
приведним субјектима у припреми
пројеката за приступ средствима
донаторских фондова
Организација едукације
привредника према исказаним
приједлозима

П 1.1.1.1.

У оквиру
редовних
послова

-

П 1.1.1.2.

У оквиру
редовних
послова

-

П 1.1.1.3.

У оквиру
редовних
послова

-

Промоција предузетништваорганизација предузетничких
такмичења за младе
4.

П 1.1.1.4.

5.000 КМ
Општина: 3.000
Остали: 2.000

Средства за ову
намјену ће се
обезбједити кроз
контрибуцију
Општине у виду
ангажовања
запослених на

У 2018. години извршено анкетирање послодаваца о
потребној радној снази (потребе за радном снагом су
биле дио анкете). Укупно је анкетирано 30
послодаваца. Резултати анкете су узети у обзир
приликом одређивања дефицитарних занимања код
израде програма стипендирања студената за
2018/2019. годину.
Одржане три тематске радионице за израду бизнис
планова и апликација у оквиру пројекта ИЛО, WHAM
9 апликација МСП одобрено за финансирање од стране
донатора којима је била обезбијеђена техничка
подршка.
Одржана едукација за бољи приступ иностраним
тржиштима у оквиру пројекта Д4Д у сарадњи са ПК РС.
Општина обезбједила учествовање на Међународном
сајму привреде у Тешњу у циљу презентације и
размјене искустава привредника. Учествовалo 5
привредних субјеката.
У мају 2018. предат Пројекат за учествовање у
Предузетничком фонду за младе. У јуну обавијештени
да смо испунили услове јавног позива те да је одобрен
грант у износу од 30.000 КМ донаторских средстава
намијењен
оснивању обрта младих.
Почетак
реализације пројекта планирана за септембар 2018. и
укључује израду бизнис планова за младе до 35 година

обукама, уступању
пословног простора,
маркетиншкој
промоцији, а
екстерна средства
обезбјеђује донатор
кроз ангажман
стручњака за област
предузетништва.

5.

Обезбјеђење средстава за
запошљавање у привредним
дјелатностима из буџета општине
и екстерних извора

6.

Пројекат финансијске подршке
запошљавању у почетним
бизнисима (start up)

П 1.1.2.1.

350.000
Општина:
160.000
Остали:
190.000

П 1.1.2.2.

20.000 КМ
Општина 100%

Општина: 77.500
редовни подстицај
ИЛО:
156.000
МЕГ пројекат I
транша 2018. –
Општина: 12.180
МЕГ: 12.000

Општина: 6.000 КМ
ИЛО: 78.000 КМ

чије ће најбоље идеје резултирати подстицајем за
најмање 8 бизниса. Одржана 1 тематска радионица за
потенцијалне апликанте, те 10 апликаната обучено и
пружена им максимална техничка помоћ при изради
бизнис плана.

Кроз пројекат ИЛО додијељени подстицаји за 7
привредних субјеката по 3.000 КМ који су запослили 26
незапослених лица евидентираних на Бироу Теслић.
Кроз редован подстицај Општине за период 2016-2018.
из буџета реализована посљедња транша подстицаја у
износу од 77.500 КМ, а кроз овај подстицај реализовано
је 16 нових радних мјеста.
Кроз МЕГ пројекат ангажовано 13 лица са ВСС код 11
привредних субјеката.
Општина
покренула
активности
на
БФЦ
ресертификацији које имају за циљ успоставу бољег
пословног окружења и ефикасније услуге Општинске
управе, а чији резултат треба да буде већи број
запослених.
Окончана реализација Пројекта ППМГ/УСАИД којим су
реализоване двије предузетничке дјелатности и 15
комерцијалних газдинстава – исплата остатка
средстава за преосталих пет мјесеци.
Окончање Пројекта Маркетмакерс – исплата друге
транше у изнпосу од 6.000 КМ којима су подржана 2
startup предузећа, односно 3 радна мјеста у подручју

пословних услуга.
Кроз
ИЛО
формирано
26
пољопривредних газдинстава у
бизниса.

7.

Унапређење положаја особа са
инвалидитетом у области
образовања и запошљавања

8.

Унапређење техничке и кадровске
оспособљености средњих школа
за програме преквалификације и
доквалификације радне снаге

9.

Успостава механизма
суфинансирања обука радне снаге
према исказаним потребама
привреде

Подршка привредним субјектима
10. при градњи пословних објеката у
пословним зонама кроз
обезбјеђење повољних услова и

П 1.1.3.1.

20.000 КМ
годишње
Општина 100%
Остали 0%

П 1.1.3.2.

15.000 КМ
годишње
Општина 5.000
Остали 10.000

П 1.1.3.3.

90.000 КМ
Општина:
10.000
Остали: 80.000

П 1.2.4.1.

У оквиру
редовних
послова

комерцијалних
виду почетних

Средства
за
ову
намјену
су
била
обезбијеђена
кроз
Током јавног позива за преквалификације и
пројекат ИЛО али
доквалификације у оквиру ИЛО пројекта није
због
недостатка
запримљен ни један захтјев лица са инвалидитетом
пријава
иста
су
реализована
са
другим апликантима
У оквиру Пројекта ИЛО извршене преквалификације и
доквалификације за 32 незапослена лица у области
металне и дрвне индустрије. Теоретски дио обуке
проведен у СШ Никола Тесла, а практичан код
привредних субјеката. Реализацијом овог пројекта у
ИЛО пројекат 67.800 потпуности испуњен програмски циљ, а понуђен радни
однос за сва лица која су прошла обуке али га исти нису
прихватили.
У оквиру Пројекта набављена и опрема за СШ у износу
од 7.800 КМ.
Кроз Пројекат WHAM подржана два привредна субјекта
31.200 КМ
износом од 28.200 КМ донаторских средстава (УСАИД)
Општина: 3.000 КМ
за преквалификацију/доквалификацију радне снаге и
Остали: 28.200
сертификацију.
Током 2018. године у пословној зони Ланара укупно
продате три парцеле заинтересованим инвеститорима.
Услови продаје и олакшице дефинисане купопродајним
уговором.

рокова плаћања
Ажурирање базе података о
11. активним привредним субјектима
и инвестиционим локацијама на
подручју општине

П 1.3.4.2.

У оквиру
редовних
послова

Обезбјеђење финансијске подршке
12. програму подстицаја (субвенција) у
пољопривреди из властитих и
екстерних извора

П 1.2.1.1.

175.000 KM
Општина

Општина:
166.810

П 1.2.1.2.

80.000 КМ
Општина
50.000
Остали: 30.000

Општина:
33.000

Подршка пројектима намијењеним
13. набавци опреме за прераду, чување
и дистрибуцију пољопривредних
производа
Финансијска подршка унапређењу
14. сарадње пољопривредних
произвођача и прерађивача
пољопривредних производа

П1.2.1.3.

3.000 КМ
Општина

-

Општина:
1.197,40

П1.2.2.1.

20.000 КМ
Општина

Општина:
20.000

16. Пројекат подршке развоју воћарске
производње

П1.2.2.2.

50.000 КМ
Општина

Општина:
15.000

Едукација пољопривредника из
17. области сточарства, воћарства и
производње биолошки исправне
хране

П1.2.2.3.

Општина: 2.000
КМ

Пољотес:
6.000 КМ

15.

Пројекат подршке развоју
сточарске производње

Ажуриране све базе података о активним привредним
субјектима. Сви подаци и информације који могу бити
од помоћи потенцијалним инвеститорима редовно се
ажуирирају
и
доступни
су
на
сајту
www.investinteslic.com .
У току 2019.године пристигло 244 захтјева по програму
подстицаја за додјелу субвенција. Услове за субвенцију
није испуњавало 70 пољопривредних произвођача док
је право остварило њих 177 .
Кроз програм капиталних улагања одобрено 5
подстицаја за чување и дистрибуцију пољопривредних
производа у укупном износу од 33.000 КМ.
У циљу размјене искустава и упознавања са новим
технологијама и правцима у развоју пољопривредне
сарадње организована посјета Сајму пољопривреде у
Новом Саду за 45 пољопривредних произвођача.
У оквиру сточарске производње додјељено 8
подстицаја у оквиру капиталних улагања за изградњу
објеката и куповину опреме у укупном износу од
32.000 КМ.
Одобрено 5 подстицаја у оквиру капиталних улагања за
подршку воћарској производњи у укупном износу од
15.000 КМ.
Кроз одобрени пројекат за НВО по ЛОД методологији
Удружењу пољопривредника Пољотес одобрено 6.000
КМ
за
спровођење
едукација.
Одржано
12
организованих едукација и 24 организована изласка на
терен.

Пројекат финансијске подршке
18. развоју вјерског, манифестационог,
спортског и других видова туризма

П1.3.1.1.

50.000 КМ

56.000
Туристичка
организација

У оквиру
П1.3.1.2.
редовних
послова
У оквиру
20. Израда базе података приватног
П1.3.1.4.
редовних
смјештаја
послова
Укупно економски развој:
895.000
738.687
УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (капиталнe инвестиције)
Изградња резервоара и пумпних
станица водоводног подсистема II
висинске зоне са примарним,
транспортним и потисно
1.500.000
1.
1.393.121
повратним цјевоводима за
П 3.1.1.1. Eкстерни
извори
100%
насеља Ранковић, Радња, Растуша,
Осивица, Укриница, Чечава,
Љељуг и Влајићи
19. Организација програма едукације
кадрова у туризму

2.

3.

Изградња секундарне водоводне
мреже у насељима Радња,
Растуша, Осивица, Укриница,
Чечава, Љељуг и Влајићи, Густи
теслић, Брезна и Јасенова
Унапређење снабдијевања водом
МЗ које нису обухваћене

П 3.1.1.2.

2.000.000
Eкстерни
извори 100%

П 3.1.1.3.

100.000
Екстерни

У току 2017. године према Извјештају о раду Јавне
установе Туристичка организација општине Теслић на
подручју општине је забиљежено 217.732 ноћења, а
према информацијама за 2018. годину добијеним из
ове Јавне установе, забиљежено је 235.119 ноћења што
је за 17.387 више у односу на претходну годину или
7,98%.
Обуке реализоване на Међународној конференцији о
туризму и инвестицијама Бања Лука 2018.
У 2018. години Туристичка организација општине
Теслић није имала податке о регистрованом
приватном смјештају на подручју наше општине.
Остварење: 82.53%

Завршена изградња главног резервоара капацитета
2.500 м3 и пет резервоара на систему друге висинске
зоне. Изграђено 36.000 м повратно-потисних цјевовода.

174.000

Изграђено укупно 102 кућна прикључка у насељима
Густи Теслић, Брезна и Јасенова.

251.856,79
Донатор 220.000

Реализована изградња и реконструкција водоводних
система у Луг Марковићу, Младиковинама, Слатини и

4.

5.

6.

7.

8.

9.

снабдијевањем из градског
водовода
Израда пројектне документације
за реконструкцију филтер
станице и примарног вода
градског водовода
Израда програма санитарне
заштите изворишта Студенци
Унапређење комуникације са
корисницима услуга
водоснабдијевања
Изградња канализационе мреже
за насеља Бања Врућица, Доња
Врућица, Гомјеница, Барићи,
Ружевић, Рудник, Ђулић, Стењак и
Жарковина
Израда студија енергетске
ефикасности за јавне објекте на
подручју општине

Реконструкција школских и
других јавних објеката и увођење
мјера енергетске ефикасности

П 3.1.1.4.

извори 100%

Шњеготини Горњој.

150.000
Општина
40.000
Остали
110.000

Пројекат је реализовало ПКД Рад средствима гранта,
средствима општине и властитим учешћем. Извршена
је израда пројекта реконструкције водозахвата са
филтер станицом и главног водоводног цјевовода.

50.000 ПКД Рад

Пројекат није реализован. Током 2018. године
кандидован је пројекат према УНДП за обезбјеђење
средстава за израду Програма.
ПКД Рад у функцију ставило нову web страницу са
могућношћу комуникације грађана са предузећем
путем одређених категорија.

П 3.1.1.6.

15.000 ПКД Рад

-

П 3.1.1.7.

У оквиру
редовних
послова

-

П 3.1.2.1.

850.000
Екстерни
извори

185.887,99

Изграђена и реконструисана канализација у Барићима
и Црном потоку (Улица Војводе Путника).

П 3.2.1.3.

30.000
Грант 20.000
Остали 10.000

10.000
УНДП

У оквиру наведеног пројекта израђене студије
енергетске ефикасности за два школска објекта (ОШ
Вук Караџић и ОШ Доситеј Обрадовић).

Општина 200.000
УНДП 200.000

Извршена реконструкција фасаде, вањске столарије и
крова на објектима ОШ Вук Караџић и ОШ Доситеј
Обрадовић.

П 3.2.1.4.

10. Регулација корита Мале и Велике
Усоре

П 3.2.2.1.

11. Пројекат опремања територијалне

П 3.2.2.2.

180.000 КМ
Општина
80.000
Донатор
100.000
1.100.000
Екстерни
извори 100%
60.000 ТВЈ

1.154.430
Екстерни извори
100%
102.039 ТВЈ

Завршен обалоутврдни зид на локацији код градског
моста.
У току 2018. године извршена набавка ватрогасног

ватрогасне јединице према
годишњем програму

12. Пројекат модернизације и
одржавања мреже локалних путева

П 3.3.1.1.

150.000

457.400,00

13. Изградња улица према годишњем
програму

П 3.3.1.2.

200.000

147.311.42

14. Реконструкција градског моста

П 3.3.1.3.

500.000

-

15. Модернизација некатегорисаних
путева према годишњем плану

П 3.3.1.6.

250.000

530.634

П 3.3.1.7.

150.000

248.000,00
Грант 100%

П 3.3.2.2.

30.000

-

П 3.4.1.1.

150.000
Општина
70.000

Реконструкција мостова на ријеци
16. Великој Усори у локалитетима
Округла, Орид, Црквена, Слатина
17. Пројекат подршке уређења
мјесних гробаља
18.

Проширење капацитета и
рекултивација градске депоније

30.000
Општина

возила, набављена лична опрема за ватрогасце,
извршено одржавање зграде и др. Детаљан преглед
улагања дат у извјештају ТВЈ.
Асфалтирано 2 км локалних путева
- Узвинска 1000 м
- Угодновић - Клам 1100м
Учешће у изградњи и реконструкцији локалних и
некатегорисаних путева и улица у МЗ Каменица,
Ружевић,Ђулићи, Доња Врућица и Студенци.
У 2018. години изграђена и уређена саобраћајница у
пословној зони Ланара.
Изградња и реконструкција уличне расвјете у МЗ
Младиковине, Булетић, Барићи , Гомјеница, Рудник,
Доњи Ранковић, Стењак, Горњи Теслић, Чечава,
Комушина, Блатница, Ирице, Луг Марковић, Ђулићи, и
улице Алексе Шантића, Краља Петра и зона СР-1.
У 2018. години није било активности на наведеном
пројекту.
Извршено насипање локалних и некатегорисаних
макадамских путева са око 20000м3 посипног
материјала.
Извршена реконструкција и изградња нових бетонских
мостова у МЗ.
У 2018. години изграђен потпуно нови мост у МЗ
Слатина.
Није било улагања по наведеном пројекту.
Средства обезбијеђена за редовно одржавање депоније.

Израда студије изводљивости
19. рекултивације депоније и за
увођење система раздвајања
чврстог отпада
20. Проширење обухвата
прикупљања чврстог отпада

П 3.4.1.2.

П 3.4.1.3.

Унапређење комуникације са
21. корисницима услуга управљања
П. 3.4.1.4.
чврстим отпадом
Укупно инфраструктура и заштита животне
средине:
ПРОЈЕКТИ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
Унапређење услужне и развојне
1. компоненте општинске
П 2.1.1.1.
администрације
Одржавање и унапређење wеb
2. странице са on line сервисом за
П 2.1.1.2.
комуникацију са грађанима
Израда урбанистичког плана
3.
П 2.1.1.5.
општине
4.

5.
6.

Унапређење знања и вјештина
службеника општинске управе по
годишњем плану
Пројекат уређења и опремања
теренских амбуланти
Успостављање центра за културу

30.000
Донатор
15.000
Комуналац
15.000
10.000

34.561
Фонд за заштиту ЖС
РС 20.000

У оквиру
редовних
послова

-

7.185.000

5.169.241

У оквиру
редовних
послова
У оквиру
редовних
послова
115.000

Није било активности на изради студије.

Извршена набавка 20 контејнера и изградња 5
надстрешница за раздвојени отпад.
У оквиру редовних послова.
Остварење:71,9%

-

-

-

Током 2018. године извршена модернизација web
странице и уведени нови механизми комуникације са
грађанима.

9.000

П 2.1.1.6.

У оквиру
редовних
послова

-

П 2.2.1.1.

10.000
Дом здравља

-

П 2.2.2.1.

60.000

30.000 КМ

У току израда преднацрта урбанистичког плана.
Службеници похађали обуке према годишњем плану
обука из различитих области: јавне набавке, локални
развој, припрема пројектних приједлога, заштите
животне средине и сл.
Није било активности на уређењу теренских
амбуланти.
Уведено 2 нова садржаја за грађане у области културе у
току 218. године:
- Дани руског филма

7.
8.

Пројекат подршке културноаматерским друштвима
Реконструкција локалних домова
мјесних заједница

П 2.2.2.2.

90.000

75.950 КМ

П 2.2.2.3.

20.000

-

150.000
9.

Финансијска Подршка пројектима
НВО у области културе

Подршка спортским удружењима
10. и клубовима по годишњем
програму
11. Пројекат реконструкције и
изградње школских игралишта

230.200
УНДП 102.800
Општина 127.400

П 2.2.2.4.

П 2.2.3.1.

280.000

272.100

П 2.2.4.1.

15.000

-

Пројекат проширења обухвата
12. дјеце предшколског узраста у
руралним срединама

П 2.2.4.2.

15.000

1.840

13. Пројекат стипендирања ученика и
студената

П 2.2.4.3.

250.000

247.100

905.000
8.985.000

870.190
6.778.118

Укупно друштвени развој:
Укупно реализација Плана:

- Дебатни клуб Културног центра.
У 2018. години из буџета за програмске активности
додијељено 75.950 КМ.
Није било активности на реализацији пројекта.
Одлуком о расподјели средстава за финансирање
организација цивилног друштва за 2018. годину,
средства су предвиђена за 33 удружења грађана и
укупно је додијељено 95.000 КМ. Остатак средстава је
обезбијеђен кроз ReLOaD пројекат.
Средства додијељена према јавном позиву.
Буџетом за 2018. годину нису била предвиђена
средства за ову намјену.
Пројекат проширења обухвата дјеце предшколског
узраста у руралним срединама проведен је у марту,
априлу и мају 2018. године у Чечави и у њега је било
укључено 12 дјеце предшколског узраста са овог
подручја.
Олакшани су услови школовања за 240 студента у
академској 2017/18 години и 34 ученика средњих
школа у школској 2017/18 години.
Остварење 96,2%
Укупно остварење: 75,44%

III Закључак
Према подацима који су напријед наведени, од укупно планираних 54
пројекта у 2018. години је започетa имплементација 47 пројеката. До краја 2018.
године, од наведених, је завршено укупно 5 пројеката. Наведени пројекти
обухватају и пројекте који су предвиђени да се реализују у више година, (укупно
42 пројеката).
У погледу средстава потребних за реализацију Плана, укупно је предвиђено
да се издвоји 8.985.000 КМ. У 2018. години, укупно је реализовано 6.778.118 КМ.
Гледано по секторима, у сектору унапређења пословног окружења и
привреде је укупно планирано 895.000 КМ, а реализовано је укупно 738.687КМ. У
сектору заштите животне средине и инфраструктуре, укупно је планирано
7.185.000 КМ а реализовано је 5.169.241 КМ. У сектору друштвеног развоја
планирано је 905.000 КМ а реализовано укупно 870.190 КМ.
План имплементације у 2018. години је изражено у процентима укупно
реализован у износу 75,44%.

Обрађивач:
Одсјек за локални економски развој
и европске интеграције

Предлагач:
Начелник општине

