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I   У в о д  

 

У оквиру програма и пројеката које административна служба општине  

Теслић проводи, значајан дио се односи на програме и пројекте који су у 

потпуности или дијелом финансирани донаторским средствима. Највећи дио 

поменутих пројеката је имплементиран од стране Административне службе 

самостално, док је знатно мањи број имплементиран од стране  различитих 

донаторских организација, државних и ентитетских институција и слично, у 

којима је општина била партнер на имплементацији. 

У информацији су пројекти приказани у групама: 

1. Пројекти чија је имплементација завршена, 

2. Пројекти у имплементацији, 

3. Пројекти у процесу евалуације (одабира), 

4. Пројекти у припреми. 

Предмет информације је преглед пројеката које је Административна 

служба припремила и кандидовала ка различитим домаћим и међународним 

донаторима у периоду од 1.1.2012. године, до момента сачињавања Информације. 

Административна служба је путем надлежних одјељења и Одсјека за развој 

припремила, тренутно имплементира или је завршила имплементацију 

поменутих пројеката у чијој реализације је учествовао или ће бити укључен 

велики број домаћих и међународних донатора, као и домаћих институција и 

невладиних организација. 

Разлог за преглед пројеката из наведеног периода је чињеница , да током 

2012. године Информација о стању донаторских пројеката није презентована 

Скупштини, иако је Програмом рада Скупштине општине за 2012. годину била 

предвиђена за мјесец децембар, те су због тог разлога у информацији приказани и 

пројекти из 2012. године.  

 

 

            II   Реализовани пројекти 

 

У наставку ће бити приказан преглед само оних пројеката чија реализација 

је окончана током 2013. године. Осим наведених, током 2012. године је 

имплементирано или окончано укупно шест пројеката из области 

инфраструктуре, социјалне заштите, спорта и екологије. 

1. Унапређење енергетске ефикасности у систему јавне расвјете града 

Теслића. Пројекат је финансиран од стране Развојног програма Уједињених 

Нација (УНДП) и односи се на уградњу штедљивих ЛЕД расвјетних тијела у систем 

јавне расвјете. Пројекат је обухватио замјену расвјетних тијела (укупно 89) на 

дионици Улице светог Саве-кружни ток  до краја исте улице на Барићу. 

Постављање расвјетних тијела је извршено у октобру 2012. године. Пројекат је 

званично окончан у марту 2013. године преносом власништва над опремом од 

стране Развојног програма Уједињених нација (УНДП) на Општину Теслић као 
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корисника. Вриједност пројекта је износила 65.000 КМ. Пројекат је 

имплементиран у партнерству са Центром за развој и подршку (ЦРП) из Тузле.  

2. Пројекат „Улагање у стварање једнаких могућности за све је 

инвестиција а не терет”. Пројекат је финансиран од стране Фондације за 

социјално укључивање у Босни и Херцеговини, и њиме је за инвалидна, стара и 

изнемогла лица обезбијеђена покретна платформа у Дому здравља у Теслићу.  

Укупна вриједност пројекта износи 50.000 КМ, са износом финансираним од 

стране донатора 25.000 КМ. Пројекат је имплементирало Удружење 

дистрофичара општине Теслић. Партнери на пројекту су били Општина Теслић са 

12.000 КМ, Дом здравља Теслић са 11.000 КМ и Центар за социјални рад Теслић са 

2.000 КМ. Пројекат је започео са имплементацијом 15.7.2012. године, а завршен је 

15.1.2013. године. 

3. Пројекат успостављања базе података за праћење имплементације 

пројеката. Пројекат је имплементиран уз финансијску и техничку подршку 

Њемачког друштва за техничку сарадњу (ГИЗ) у оквиру СЛС пројекта. 

Имплементација пројекта је трајала од маја 2012. године до јануара 2013. године. 

У оквиру пројекта је израђена база података за праћење имплементације 

донаторских пројеката и пројеката предвиђених стратешким документима 

општине. Укупна вриједност пројекта је износила 15.000 КМ, од чега је ГИЗ 

донирао 6.000 КМ. 

 

 

III   Пројекти чија је реализација у току 

 

1. Пројекат проширења водоводне мреже, унапређења 

водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју 

општине Теслић1. Ради се о пројекту који се финансира средствима Европске 

инвестиционе банке, донаторским средствима и средствима Општине Теслић. 

Пројекат је започео са имплементацијом након што је приједлог пројекта усвојила 

Скупштина Општине на засједању 16.7.2012. године. Укупна вриједност пројекта 

износи 16.166.083 КМ, од чега је 50% кредитно задужење, 36,5% грант средства 

донатора и 13,5% властито учешће Општине. Очекивани рок завршетка пројекта 

је 30.6.2015 године. 

2. Пројекат „Академија за дрво и метал” (WMTA). Ради се о пројекту  

који је у септембру 2012. године пријављен на позив Европске комисије. Пројекат 

је позитивно оцијењен у првом кругу селекције и  у марту 2013. године је одобрен 

за финансирање од стране ЕУ. Са имплементацијом је започео почетком јуна 2013. 

године. Пројекат заједнички имплементирају Општина Теслић, Средња Школа 

„Никола Тесла” и Удружење Грађана  „Нешто Више”, које је носиоц 

имплементације пројекта.  Укупна  вриједност пројекта  износи 216.197 КМ од 

                                                                 
1 Детаљан преглед имплементације Пројекта је дат у Информацији о току реализације пројеката 
проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних 
вода на подручју општине Теслић. 
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чега 85% финансира Европска Унија (183.731 КМ). Остатак ће суфинасирати 

Општина Теслић и   Средња Школа „Никола Тесла”. Завршетак пројекта се очекује 

у новембру 2014. године. Циљ пројекта је унапређење услова образовања ученика 

за занимања из металног и дрвног сектора, могућност унапређења вјештина и 

знања лица која су запослена у овим секторима (доквалификација) и 

преквалификације незапослених лица. Поред тога, стварањем материјалних и 

кадровских претпоставки које ће се обезбиједити имплементацијом Пројекта, 

постојећи привредни субјекти из области прераде дрвета и метала ће имати 

прилику да њиховим коришћењем унаприједе своје производе и повећају 

конкурентност на тржишту. 

3. Пројекат Јачање локалне демократије ЛОД III . Пројекат финансира 

Развојни програм Уједињених Нација (УНДП), а односи се на јачање невладиног 

сектора са подручја општине Теслић и успостављању ефикасније сарадње 

локалне управе са невладиним организацијама. Пројекат је започео током 

септембра 2012. године и траје до маја 2014. године. Укупна вриједност пројекта 

износи 179.000 КМ, од чега УНДП финансира 80% трошкова, а остатак Општина 

Теслић. Пројектом је предвиђено да општина Теслић у оквиру пројектних 

активности распише конкурс за одабир пројектних апликација. Процедуре су 

проведене и одабрано је укупно 6 пројеката који су започели за имплементацијом 

током маја мјесеца 2013. године. 

4. Пројекат  Социјализација дјеце предшколског узраста на руралном 

подручју општине Теслић. Пројекат је одобрен за финасирање у јулу 2012. 

године од стране УНИЦЕФ-а. Реализација  је започела септембра 2012, а завршава 

се септембра 2013. године. Овим пројектом је укупно 196 дјеце на осам локација 

сеоског подручја општине прошло програм предшколског васпитања. Укупна 

вриједност пројекта износи 93.053 КМ, од чега донација УНИЦЕФ-а износи 45.603 

КМ.  Општина Теслић је пројекат суфинансирала са 21.050 КМ (од чега новчано са 

12.000 КМ и кроз ангажовање особља 9.050 КМ). Основне школе као партнери у 

пројекту су учествовали са  26.400 КМ.  

5. Пројекат стамбеног збрињавања најугроженијих ромских 

породица на подручју општине Теслић. Пројекат је финансиран од стране 

Министарства за људска права и избјеглице БиХ. Пројекат је започео са 

имплементацијом у јануару 2013. године. Предметним пројектом је предвиђено 

финансирање изградње двије куће за смјештај најугроженијих породица Рома и 

санирање осам постојећих стамбених објеката у којима живе Роми. Укупна 

вриједност одобрених средстава од стране Министарства износи 98.982 КМ, 

учешће Општине Теслић 38.430КМ (кроз обезбјеђење локација за куће, потребних 

дозвола и прикључака)  Укупна вриједност пројекта износи 137.412 КМ. 

Очекивани рок завршетка имплементације је 31.12.2013. године. 

6.  Пројекат доградње спортске дворане-стрељане у Теслићу. Пројекат 

је кандидован након позива Министарства породице, омладине и спорта РС. 

Пројекат је одобрен током јесени 2012. године, а уговор са Донатором потписан у 

децембру 2012. године. Одобреним пројектом је предвиђено проширење 
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постојећег стрелишта и стварање услова за одржавање међународних такмичења 

у стрељаштву. Донирана средства Министарства  породице, омладине и спорта РС 

износе 50.000 КМ, док је учешће Општине Теслић 70.000 КМ. Пројекат се налази у 

фази имплементације (започета изградња стрелишта). Очекивани завршетак 

радова је предвиђен до краја 2013. године. 

7. Пројекат Побољшање пословног окружења. Пројекат спроводи 

Међународна финансијска корпорација Свјетске банке. Уговор о финансирању 

Пројекта је потписан 8.1.2013. године, након чега је започео са имплементацијом. 

Пројекат је популарно назван „Гиљотина прописа“. Циљ пројекта је унапређење 

пословног окружења кроз смањивање и уклањање административних баријера 

(укидање непотребних процедура, смањење накнада и такси за привреду и сл.).  

Укупна  вриједност  пројекта  износи  124.730 КМ. Општина суфинансира пројекат 

са 10.000 КМ. 

8. Пројекат  Производња блатничког сира . Пројекат је кандидован у 

оквиру пилот-пројекта Свјетске организације за храну (ФАО). Одобрен је за 

финансирање у марту 2013. године. Циљ пилот пројекта је повећање коришћења 

запуштених пољопривредних површина. Пројекат ће се имплементирати на 

брдско планинском подручју општине, а подразумијева изградњу капацитета за 

производњу сира у оквиру домаћинства по јединственој процедури, те заједнички 

наступ произвођача на тржишту. Укупна вриједност пројекта је 20.000 $, у 

једнаком износу биће финансиран од стране ФАО и Општине Теслић (по 10.000 $). 

У току је процедура припреме уговора о имплементацији, након чега би током 

љета требало да крене имплементација на терену. 

9.   Набавка намјенског возила за Дом здравља „Свети Сава“ Теслић . 

Током априла мјесеца је започета активност на набавци намјенског санитетског 

возила опремљеног потребном медицинском опремом и уређајима. Ради се о 

донацији коју ће провести представници дијаспоре у Швајцарској. Током маја 

мјесеца је прецизирана динамика реализације донације са болницом у Ст. Галену, 

гдје би до реализације требало да дође током јула мјесеца. Укупна вриједност 

возила износи око 35.000 КМ. 

10. Пројекат „Уређење излетишта и спомен обиљежја Принципово 

врело”. Пројекат је одобрен за финансирање од стране Министарства трговине и 

туризма РС. Имплементатор на пројекту је Општина Теслић,  а партнер ШГ Борја у 

Теслићу. Имплементација пројекта је започела у октобру 2012. године и 

планирано је да буде завршена током јануара 2013. године. Због лоших 

временских прилика завршетак пројекта је пролонгиран о чему је Донатор 

обавијештен. Вриједност пројекта износи 15.500 КМ, са учешћем Министарства 

трговине и туризма РС - 5.000КМ, Општине Теслић- 7.500КМ и ШГ „Борја „Теслић- 

3.000 КМ. Током мјесеца јуна се очекује завршетак преосталих активности 

(постављање промотивне табле и изградња дрвене надстрешнице), за које је 

задужен партнер на пројекту ШГ Борја.  

11. Пројекат архитектура тоталитарних режима . Пројекат се односи на 

архитектонско насљеђе тоталитарних режима 20. вијека у југоисточној Европи. 
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Проводи се у 11 држава, а у БиХ је партнер организација Ротор из Добоја. Ротор је 

као кориснике пројекта у БиХ укључио око 30 општина, између њих и општину 

Теслић. Пројекат се финансира са 85% средстава од стране ЕУ и 15% средствима 

које обезбјеђују партнери и корисници. Укупна вриједност пројекта је 1,9 

милиона Евра. Општина Теслић учествује у пројекту са 10.000 КМ у три године 

колико пројекат траје. У  2012. години извршено је суфинансирање пројекта са 

3.000 КМ. Резултат пројекта ће бити стварање заједничке туристичке руте која ће 

бити достављена Савјету Европе, а чији ће дио бити и понуда општине Теслић. 

12. Пројекат међуопштинске сарадње. Пројекат се финансира 

средствима трију општина-Теслић, Тешањ и Жепче које у пројекту учествују са по 

5.000 КМ и средствима ГИЗ, који је обезбиједио 9.000 КМ и логистичку помоћ код 

реализације пројекта. Ради се о пројекту који има за циљ да промовише 

потенцијал поменутих општина у земљама окружења, ЕУ, Русији и сл. у сектору 

прераде метала и дрвета. У оквиру пројекта ће бити сагледани и анализирани 

потенцијали ових општина у поменутим секторима и израђени промотивни алати 

којима ће се општине представити потенцијалним инвеститорима. Пројекат је 

започео током прољећа 2012. године. У току је припрема наступа на сајмовским 

манифестацијама, израда интернет портала и промотивних материјала који ће 

бити дистрибуирани потенцијалним инвеститорима. 

 

 

            IV  Пројекти у процедури одабира (евалуације) 

 

1. Пројекат повећања енергетске ефикасности у јавним 

институцијама. Пројекат је кандидован према ресорном министарству Владе 

Републике Српске у мају 2013. године. У оквиру пројекта је предвиђено  да се 

изведу активности на  четири објекта: утопљавање школских зграда (зграда 

средње школе и ОШ „Петар Петровић Његош”, зграде општинске управе и дјечијег 

вртића у Теслићу. Укупна вриједност пројекат ће бити позната након проведене 

процедуре одабира (обим пројекта зависи од расположивих средстава, интереса 

апликаната и спремности за суфинансирање од стране корисника).  

2. Припрема пројекта Унапређење ланца вриједности у производњи 

воћа на ширем подручју Теслића . Пројектним приједлогом  је аплицирано 

Амбасади Краљевине Норвешке. Ради се о пројекту чији је циљ набавка опреме за 

дубоко замрзавање јагодастог воћа (тунел за замрзавање) који би инсталиран у 

постојећем објекту хладњаче за јагодасто воће. Пројекат је кандидован  у марту 

2013. године. Укупна вриједност пројекта износи 75.000 КМ. 

3. Пројекат „Особе са инвалидитетом на отвореном тржишту рада-

новим технологијама до социјалне укључености”. Пројекат је као водећи 

партнер кандидовао Центар за развој и подршку ЦРП, а општина Теслић ће бити 

партнер на имплементацији. Пројекат је кандидован ка Фондацији за социјалну 

укљученост у БиХ (ФСУ). Укупна вриједност пројекта је 45.000 КМ, од чега 
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донатор ФСУ би суфинасирао пројекат са 30.000 КМ, а Општина Теслић са 15.000 

КМ. Циљ пројекта је да се особе са посебним потребама обуче за  производњу 

соларних колектора и да након обуке стекну сертификат који ће служити као 

доказ о квалификацији приликом евентуалног запослења. На тај начин, 

корисници ће повећати шансу за проналаском запослења. Осим тога, један од 

резултата ће бити изграђен систем за загријавање топле воде на некој од јавних 

установа по избору Општине, који ће значајно допринијети уштедама у потрошњи 

електричне енергије. 

4. Пројекат изградње прогнозних станица у воћарству. Пројекат је 

кандидован код Швицарске развојне агенције и код Амбасаде СР Њемачке током 

јесени 2012. године. Ради се о пројекту чији је циљ набавка опреме којом се 

детектује рана појава узрочника обољења на јабучастом воћу. Укупна вриједност 

пројекта је 36.000 КМ. 

5. Пројекат унапређења енергетске ефикасности. Пројекат је 

кандидован код чешке развојне агенције. Носилац пројекта је Центар за развој и 

подршку (ЦРП) из Тузле. Партнери су општине Теслић, Прњавор и Дервента. Циљ 

пројекта је повећање искоришћења обновљивих извора енергије. Укупна 

вриједност пројекта је 500.000 Евра. Пројекат је у фази одабира. 

 

 

V   Пројекти у припреми 

 

1. Унапређење услова рада у средњим школама. Ради се о пројекту који 

је припремљен по ЕУ методологији. Пројектни приједлог је припремљен и 

спреман за конкурс Европске комисије који се очекује током јесени 2013. године. 

Вриједност му је 300.000 Евра. Ради се о пројекту сличном Академији за дрво и 

метал, али се односи на набавку опреме и уређаја који кроз поменути пројекат 

неће бити набављени, а неопходни су за метални и дрвни сектор. 

2.  Реконструкција објекта дјечијег вртића . Пројекат је завршен заједно 

са енергетским елаборатом који је саставни дио пројекта а предуслов је за 

провођење планираних мјера. Циљ пројекта је реконструкција објекта вртића у 

дијелу измјене столарије, фасаде, крова и котла за централно гријање. Укупна 

вриједност по предрачуну из елабората износи око 135.000 КМ. Пројектни 

приједлог ће бити кандидован код организација које се баве енергетском 

ефикасношћу. 

3.  Изградња хладњаче за јабучасто воће. Пројектни приједлог је 

спреман за кандидовање и урађен је према ЕУ методологији. Ради се о подизању 

хладњаче у неком од постојећих омладинских домова у сеоским мјесним 

заједницама капацитета око 500 тона. Укупна вриједност пројекта је процијењена 

на око 300.000 Евра. Као и пројекат унапређења услова у средњим школама, овај 

пројекат ће бити кандидован ка Европској комисији током јесени 2013. године.  

4. Пројекат реконструкције кућа у Језерима. Пројекат је припремљен за 

финансирање од стране Министарства за људска права и избјеглице, али конкурс 
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још увијек није расписан. Ради се о реконструкцији 7 српских кућа, а укупна 

вриједност је 82.200 КМ. 

5. Пројекат реконструкције далековода Подјезеро-Језера. Пројекат је 

као и претходни припремљен за финансирање од стране Министарства за људска 

права и избјеглице. Ради се о реконструкцији 7 км далековода чија је укупна 

вриједност 210.000 КМ. 

6. Пројекат извођења јавних радова 

Пројекат ће бити кандидован ка ресорном министарству Владе Републике 

Српске. Пројекат ће обухватити ангажман лица која се налазе на евиденцији 

Завода за запошљавање. Ради се о активностима уређења јавних површина 

(улица, парковских површина) и уређењу корита ријеке Велике Усоре. 

Предвиђена вриједност радова износи 40.000 КМ. 

 

 

Обрађивач:                                                                                   Предлагач: 

Одсјек за развој                                                                          Начелник општине 

 


