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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 или се имплементира од стране 

надлежних одјељења и других организационих јединица Административне 

службе самостално, док је један дио имплементиран од стране различитих 

донаторских организација, државних и ентитетских институција општинских 

јавних предузећа 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 1.1.2013. 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 реализацији су учествовали или ће бити укључени 

домаћи и међународни донатори, као и домаће институције и невладине 

организације. 

 

 

            II   Реализовани пројекти 

 

У наставку ће бити приказан преглед оних пројеката чија реализација је 

окончана током 2013. године и у првих 5 мјесеци текуће године. Укупно је до 

наведеног датума имплементирано или окончано девет пројеката из области 

инфраструктуре, унапређења пословног окружења, социјалне заштите, 

пољопривреде, екологије и др. 

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 

корисника. Вриједност пројекта је износила 65.000 КМ. Пројекат је 

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

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 завршeна 

jе 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. Током јесени 2013. године је на неким од 

локација које су биле обухваћене пројектом покренута иницијатива да се пројекат 

настави. Међутим, упркос иницијалним најавама донатора (УНИЦЕФ) није дошло 

до наставка, обзиром да Донатор није обезбиједио средства за ту намјену.  

5. 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 

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. Радови прве фазе   

који су обухватили градњу прве фазе су окончани крајем 2013. године. 

6. 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 
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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 2013. године су завршене преостале активности 

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

задужен партнер на пројекту ШГ Борја. Комисија за евалуацију из ресорног 

министарства је обишла поменуту локацију и имплементацију пројекта оцијенила 

успјешном. 

7. Пројекат Побољшање пословног окружења . Пројекат је спровела 

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 био 

унапређење пословног окружења кроз смањивање и уклањање 

административних баријера (укидање непотребних процедура, смањење накнада 

и такси за привреду и сл.). Укупна  вриједност  пројекта  је износила  124.730 КМ. 

Општина је суфинансирала пројекат са 10.000 КМ. Пројекат је окончан крајем 

2013. године. У оквиру пројекат је реализована активност смањења процедура на 

најмању могућу мјеру, као и смањење такси гдје је то било оправдано и могуће.  

8. Пројекат  Производња блатничког сира. Пројекат је кандидован у 

оквиру пилот-пројекта Свјетске организације за храну (ФАО) названог 

„Напуштена земљишта“. Одобрен је за финансирање у марту 2013. године. Циљ 

пилот пројекта је био повећање коришћења запуштених пољопривредних 

површина. Пројекат је имплементиран 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 37.490 КМ и исти је финансиран од стране ФАО и 

Општине Теслић ( ФАО 22.490 КМ, Општина Теслић-15.000 КМ). Пројекат је 

настављен у 2014. години и окончан у априлу мјесецу 2014. године. 

9. Пројекат извођења јавних радова. Пројекат  је одобрен од стране 

ресорног министарства Владе Републике Српске.  Пројекат је обухватио ангажман 

лица која су се налазе на евиденцији Завода за запошљавање, укупно 23 особе на 

период од два мјесеца. Радило се о активностима уређења корита ријеке Велике 

Усоре.  Прва фаза пројекта је реализована током новембра и децембра 2013. 

године. Због високих вода и ниских температура, уз сагласност Донатора радови 

су настављени у марту 2014. године и окончани у априлу текуће године. Пројекат 

је реализован у сарадњи са КП Комуналац Теслић. Укупна вриједност радова 

износила је  40.000 КМ од чега је донатор обезбиједио 28.000 КМ. 

 

III   Пројекти чија је реализација у току 

 

1. Пројекат проширења водоводне мреже, унапређења 

водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју 
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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.  

Током 2013. године  и почетком текуће године је извршено комплетирање 

пројектне документације, прибављање потребних сагласности и рјешавање 

имовинско правних односа на траси цјевовода и објеката (резервоара). Осим тога 

извршена је припрема тендерске документације за прву фазу пројекта, те је 

расписан међународни тендер дана 25.11.2013. године. Током мјесеца фебруара је 

извршена оцјена пристиглих понуда од стране комисије коју су чинили 

представници општине и Министарства финансија РС. Због техничких 

недостатака пројектне документације на основу које је проведен тендер, тијело за 

управљање пројектом РС (ТУП) је донијело одлуку у консултацијама са ЕИБ да се 

тендерска процедура поништи и понови. Након тога, извршена је анализа све 

документације од стране консултаната (WYG Int.) и дате препоруке 

пројектантима да се изврше потребне корекције. До момента сачињавања 

информације, извршене су завршне корекције на основу којих ће се започ ети 

поновна припрема тендерске документације. Поред наведеног, упоредо се 

проводе активности на припреми техничке документације за пречистач отпадних 

вода. У том погледу је током 2014. године извршена израда пројектног задатка 

који ће бити основа за припрему тендерске документације и одабир извођача. 

Након што документација буде спремна, те буде извршена куповина парцела за 

пречистач (договор о куповини постигнут са власницима), према најавама 

Шведске развојне агенције (СИДА), општина Теслић ће добити грант средства за 

изградњу пречистача. 

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 

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 

                                                                 
1 Детаљан преглед активности на имплементацији Пројекта ће бити предметом посебне информације 
која ће се наћи на некој од наредних сједница Скупштине општине  
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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. До момента припреме Информације, у оквиру 

проведених активности је извршена набавка опреме за информатички кабинет 

(већ у употреби за школске активности), те опреме за лакирање. У току је јавна 

набавка за опрему за заваривање. 

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 требало је да 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. Већина пројектих активности 

је успјешно имплементирана и окончана до фебруара 2014. године. Пројекат још 

увијек није завршен а разлог је кашњење узроковано поплавама у мају 2014. 

године. Према најави донатора (УНДП) очекује се да се пројекат оконча током 

љета 2014. године. 

4. 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. Изградња 

и реконструкција објеката се налази у завршној фази. Очекивани рок завршетка 

имплементације је 30.06.2014. године. 

5. Пројекат архитектура тоталитарних режима . Пројекат се односи на 

архитектонско насљеђе тоталитарних режима 20. вијека у југоисточној Европи. 

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 а током 2013. године са 5.000 КМ. Резултат пројекта ће бити стварање 
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заједничке туристичке руте која ће бити достављена Савјету Европе, а чији ће дио 

бити и понуда општине Теслић. 

6. 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 су 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 2013.години услиједио је заједничко 

излагање општина потписница на Сајму општина и градова НАЛАС/Некспо у 

Опатији септембра 2013.године. Осим тога израђен је интернет портал и 

промотивни материјал који се дистрибуира потенцијалним инвеститорима. У 

оквиру овог пројекта, поменуте општине су у избору Financial Timesa проглашене 

једним од 10 најатрактивнијих подручја за страна улагања. 

Током мјесеца марта поменуте општине су представиле своје потенцијале у 

Сарајеву на конференцији за медије у сарадњи са ГИЗ-ом. 

7. ГОЛД пројекат. Ради се о пројекту унапређења пословног окружења  

који финансирају УСАИД и СИДА. Ради се о четворогодишњем пројекту који је 

започео почетком 2014. године. Укупна вриједност истог је 20 милиона долара, а у 

пројекат је укључено 46 општина у БиХ. Активности пројекта су кроз различите 

видове помоћи (техничку, стручну и грант помоћ) усмјерене на унапређење 

пословног окружења. Основни циљ је унапређење пословне инфраструктуре, 

повећање броја запослених и привлачење домаћих и страних инвеститора.  

8. ЕУСЕСБИ пројекат. Ради се о пројекту који финансира делегација ЕУ  у 

БиХ. Пројекат је започео крајем 2012. године, те је у току 2013. године извршен 

одабир општина учесница. Током јуна мјесеца 2013. представници пројекта су 

обишли општину Теслић, а крајем 2013. године је донесена коначна одлука о 

корисницима пројекта. Укупно 9 општина у БиХ (3 у РС) ће кроз пројекат добити 

студију изводљивости за своју пословну зону. Општина Теслић је кандидовала 

зону Ланара  за коју је започето са активностима израде студије и маркетинг 

плана (крајем мјесеца фебруара). Активности би требало да буду окончане до 

краја октобра 2014. године, након чега је најављена помоћ донатора на изградње 

инфраструктуре у зони. Укупна вриједност пројекта је око 1,5 милиона Евра. 

9. Про будућност пројекат. Ради се о пројекту који укључује укупно 32 

општине и града у БиХ. Општина Теслић учествује у пројекту у партнерству са 

општином Тешањ. Пројекат финансира УСАИД. Пројекат је започео са 

активностима током мјесеца априла 2014. године и трајаће до 2017. године. 

Имплеметира га Catholic Relief Services (CRS). Укупна вриједност пројекта износи 

око милион КМ. Пројекат је усмјерен на изградњи повјерења, побољшању 

положаја угрожених категорија становништва и међунационалној сарадњи. Кроз 
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грант средства која ће у оквиру пројекта бити додјељивана прилику ће имати да 

кандидују своје идеје организације цивилног друштва. 

 

            IV  Пројекти у процедури одабира (евалуације)  

 

1. Пројекат „Еко-Фуд Тура“. Ради се о пројекту прекограничне сарадње 

са Републиком Хрватском у оквиру компоненте II IPA, у којем је општина Теслић 

кандидовала пројекат са Удружењем подузетника Жепче (УПИП) и општином 

Дреновци (Република Хрватска) . Пројекат је кандидован на позив Европске Уније 

у јулу 2013. године. Партнери на пројекту су УПП Пољотес Теслић, 

пољопривредни факултет Осијек и Вуковарско-Сријемска жупанија (Развојна 

агенција ХРАСТ). Пројекат би требало да траје 24 мјесеца. Укупна вриједност 

износи 428.714 Евра, од чега за активности у БиХ 221.247 Евра. Пројекат је 

прошао прву фазу одабира тзв. концепт ноту и током мјесеца јула се о чекује 

коначна одлука од стране ЕУ. Пројектом је предвиђена подршка пољопривредним 

произвођачима у области производње коштичавог воћа и љековитог биља, гдје би 

кроз пројекат били обезбијеђени услови за набавку опреме за сушење 

пољопривредних производа и екстракцију етеричних уља.  

2. Пројекат повећања енергетске ефикасности у јавним 

институцијама. Пројекат је кандидован према ресорном министарству Владе 

Републике Српске. 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).  

3. 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. 

4. 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. 

5. Пројекат CoBEAR. Ради се о пројекту који су заједнички кандидовале 

општине Теслић, Тешањ и Жепче, а усмјерен је на унапређење пословног 

окружења наведених општина, унапређење капацитета општина за рад са 

инвеститорима и обезбјеђење потребне инфраструктуре у области привреде. 

Пројекат је кандидован код Министарства иностраних послова Норвешке. Укупна 
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вриједност пројекта износи 115.800 Евра. Одлука о финансирању се очекује према 

најавама Донатора до јесени 2014. године. 

6. Грнчарство као радна терапија . Овај пројекат је кандидован током 

марта мјесеца 2014. године ка норвешкој амбасади у БиХ. Ради се о пројекту који 

има за циљ економско оснаживање жена на подручју општине  Теслић, које би 

кроз пројекат добиле помоћ у набавци опреме за производњу керамике, потребну 

едукацију о производњи и подршку у продаји. У пројекту ће уколико буде 

одобрен, партнер бити град Санднес из Норвешке са којим општина Теслић има 

успостављену сарадњу. Укупна вриједност пројекта износи 19.500 КМ.  

 

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 2014. године. 

Вриједност му је око 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 

није набављена, а неопходна је 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 или бити презентован заинтересованом инвеститору. 

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 или у пословној зони. Укупна вриједност 

пројекта је процијењена на око 300.000 Евра. Пројекат ће бити кандидован у 

оквиру ГОЛД пројекта у сегменту одабира пројеката који се реализују по моделу 

јавно приватног партнерства, гдје ће са представницима пројекта бити прво 

технички разрађен, а након тога уз подршку пројекта би требао бити понуђен 

заинтересованим инвеститорима. 

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

финансирање од стране Министарства за људска права и избјеглице. 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. 
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6. Јавни радови. У току 2014. године је планирано да се настави са 

уређењем ријечних корита на подручју општине Теслић као мјером заштите од 

поплава. Пројекат предвиђа да се уреде преостали дијелови ријечних корита Мале 

и Велике Усоре на подручјима која буду приоритетна. Пројекат би требао као и 

претходне године бити кандидован код ресорног министарства Владе Републике 

Српске. Укупна вриједност пројекта зависи од износа средстава које ће донатор 

обезбиједити. 

7. КРЕДО Крајина пројекат. Ради се о пројекту који финансира шведска 

развојна агенција СИДА, а имплементира ЕДА из Бањалуке. У оквиру пројекта је 

објављен позив, између осталог и за општине, да кандидују своје идеје којим би 

допринијели стварању нових радних мјеста. Општина Теслић припрема пројектни 

приједлог који ће упутити на конкурс који је у току. Ради се о пројекту набавке 

ореме за произвођаче малине и садног материјала којим би се обезбиједило 10-

так радних мјеста у примарној воћарској производњи. 

 

 

Обрађивач:                                                                                   Предлагач: 

Одсјек за развој                                                                          Начелник општине 

 


