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1. Увод 
 

Претпоставка одрживом приступу планирања буџета, те адекватној 

пројекцији будућих потреба на нивоу локалних заједница, јесте предвиђање 

трошкова капиталних улагања у оквиру Плана капиталних инвестиција. Ови 

планови омогућавају координацију између годишњег буџета и буџета за 

капиталне пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета. План 

капиталних инвестиција је план који обухвата капиталне инвестиције за 

вишегодишњи период, најчешће од 4 до 6 година, иако може бити дефинисан и за 

краћи и дужи период од наведеног. Капиталне инвестиције се у Плану капиталних 

инвестиција најчешће дефинишу према следећим критеријумима: величини 

приоритета инвестиције, периоду реализације, роковима, годишњим трошковима 

и приједлозима извора финансирања.  

Капитална инвестиција или пројекат је инвестиција у материјални објекат 

или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и очекиваног је вијека 

трајања дужег од једне године. Свака општина дефинише шта ће се сматрати 

капиталном инвестицијом, а на основу локалних потреба и законских услова. У 

наредној табели је дато неколико генералних примјера капиталних инвестиција. 

 

Табела 1. Примјери капиталних инвестиција 
 

Врста капиталне 
инвестиције 

Примјер 

Изградња нових и 
проширивање 
постојећих објеката 

Зграде, паркови, путеви, водоводни и канализациони системи, улична 
расвјета, одлагалишта/депоније и сл. 

Рехабилитација или 
замјена 

Постојећи објекти као што су улице, зграде, паркови, улична расвјета 
и водоводни и канализациони системи 

Опремање јавних 
простора 

Када се нешто први пут гради, као што је намјештај, канцеларијска 
опрема, опрема за игралишта и сл. 

Већа (значајнија) 
опрема 

Која захтијева релативно већа финансијска улагања и има релативно 
дуг вијек употребе, као што су ватрогасна возила, камиони за одвоз 
отпада и грађевинска опрема. Из ове дефиниције се најчешће 
искључује опрема са вијеком трајања мањим од пет година или која је 
мала по диманзијама и коју је тешко контролисати, као што су 
преносни апарати. Поред тога, често  се искључује опрема, као што је 
намјештај и полицијска возила. 

Реконструкција 
постојећих објеката 

Као што су реконструкција путева и зграда укључујући и нове 
кровове и веће поправке електричних инсталација, водовода, 
канализације и гријања. Утврђивање услова и правила за 
реконструкцију може да буде компликовано, те један од начина 
дефинисања критеријума јесте да се дефинише финансијски праг 
изнад којег ће се поправке сматрати капиталним инвестицијама.   

 

Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција  унапређењу 

развоја локалних заједница јесте то што омогућава ефикасну алокацију 

финансијских средстава општина у капиталне инвестиције у складу са 

преференцијама свих интересних група, а која су најчешће знатно мања у односу 
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на потребе за капиталним улагањима. Поред наведеног План капиталних 

инвестиција помаже општинама и у сљедећем: 

 

 Повећавању кредитне способности и обезбјеђењу финансијске стабилности 

тако што помаже да се контролишу пореске стопе, избјегне непредвиђено 

задуживање и максимално повећање алтернативних опција финансирања; 

 Повећању шанси за прибављање финансијских средстава из других јавних и 

приватних извора; 

 Идентификовању најефикаснијих и најекономичнијих средстава за 

финансирање капиталних инвестиција; 

 Координацији капиталног и текућег буџета; 

 Идентификовању најбољих алтернатива за финансирање капиталних 

инвестиција разматрајући више извора финансирања, као што су 

капитални приходи, дуг, резерве, дотације и партнерстава јавног и 

приватног сектора. 

 

1.1. Процес израде Плана капиталних инвестиција за 

општину Теслић за период од 2015. до 2018. године 
 

Скупштина општине Теслић је дана 30.12. 2014. године донијела Одлуку о 

изради ревизије Стратегије развоја општине Теслић за период од 2010 до 2015. 

године и о почетку израде Плана капиталних инвестиција за општину Теслић за 

период од 2010 до 2015. године (у даљем тексту ПКИ) (Прилог 1.). Упоредо са 

израдом ПКИ текао је процес израде ревидиране Стратегије развоја општине 

Теслић за период од 2010 до 2015. године (у даљем тексту Стратегија), чиме је 

омогућено да ова два веома значајна документа буду међусобно увезана, 

усаглашена и међусобно надопуњујућа. Током читавог процеса израде ПКИ, 

консултантска кућа Енова д.о.о. Сарајево (ЕНОВА) је пружала техничку и стручну 

помоћ представницима Општине Теслић, као консултант за израду ПКИ.  

 

Скупштина Општине Теслић је у оквиру наведене одлуке именовала Радни 

тим испред Општине Теслић за израду Стратегије и ПКИ. Радни тим је сачињавало 

9 чланова, и то: 

 

1. Милован Станковић – координатор;  
2. Борислав Тешић – члан; 
3. Касим Салкић – члан; 
4. Мира Кузмановић – члан;  
5. Мирослав Топић – члан; 
6. Његомир Кљечанин – члан; 
7. Драгиша Ковачевић – члан; 
8. Драган Мишић – члан; 
9. Наташа Јовичић – члан. 
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 По оснивању, Радни тим је донио Пословник о раду Радног тима за 

ревизију Стратегије развоја и израду Плана капиталних инвестиција општине 

Теслић (Прилог 2.). Овим пословником су дефинисани  начин рада и задаци 

Радног тима на изради Стратегије и ПКИ. Неке од основних одговорности Радног 

тима на изради ПКИ укључују: 

 
 Усвајање јединственог обрасца за подношење приједлога пројеката за ПКИ; 

 Верификација прикупљених приједлога пројеката за ПКИ; 

 Допуна потребних података у приједлозима пројеката за ПКИ; 

 Дефинисање критеријума оцјењивања инвестиционих пројеката; 

 Одређивање приоритетних инвестиционих пројеката у складу са 

прихваћеним критеријумима; 

 Обављање анализе потребних финансијских средстава за реализацију 

припремљене листе пројеката, на основу финансијских могућности 

Општине Теслић; 

 Усвајање коначне листе пројеката за ПКИ; 

 Израда завршног радног приједлога ПКИ. 

 

Поред Радног тима, за потребе израде Стратегије и ПКИ је формирана и 

Партнерска група. Партнерска група је формирана тако што је Радни тим у име 

Општине Теслић упутио јавни позив представницима свих интересних група и 

појединаца на подручју општине Теслић за укључивање у процес израде 

Стратегије и ПКИ. Заинтересовани представници најважнијих интересних група, 

као што су удружења грађана, мјесне заједнице, невладине организације, 

предузетници, привредна друштва, општинске службе и остали, су на састанку са 

Радним тимом и ЕНОВА, 30.04.2015. године, потписивањем Уписнице (Прилог 3.), 

имали могућност укључивања у Партнерску групу. Партнерску групу је именовао 

начелник Општине Теслић (Прилог 4.), и имала је улогу укључивања јавности, 

заступања интереса и комуницирања преференција различитих интересних група 

када је у питању израда Стратегије и ПКИ, као и достављање приједлога пројеката 

за ПКИ.  

 

У периоду од 30.04.2015. године до 15.05.2015. године је био отворен Јавни 

позив за представнике свих интересних група на подручју општине Теслић за 

достављање приједлога пројеката за израду ПКИ, путем унапријед дефинисаног 

Обрасца за кандидовање пројеката за израду ПКИ (Прилог 5.) од стране Радног 

тима, уз техничку и стручну помоћ ЕНОВА. Представницима свих интересних 

група на подручју општине Теслић је наведени образац у поменутом периоду био 

доступан на интернет страници Општине Теслић, www.оpstinateslic.com као и у 

Одсјеку за развој и инвестиције Општине Теслић. Образац за кандидовање 

пројеката за израду ПКИ је био подијељен у 5 тематских поглавља. У првом 

http://www.оpstinateslic.com/
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поглављу, које се односило на опис пројекта, су била заступљена питања о називу 

пројекта, сектору и подсектору у којем треба да се пројекат реализује, надлежној 

институцији за имплементацију пројекта, основним пројектним активностима, 

локацији и намјени пројекта. Друго поглавље наведеног обрасца је обухватало 

питања о потреби за пројектом, ко ће имати највећу корист од пројекта и колики 

дио општине ће бити обухваћен пројектом. Треће поглавље је укључивало питања 

о припремљености и трошковима пројекта. Нека од најважнијих питања у овом 

поглављу су се односила на степен припремљености пројекта, укупну вриједност 

пројекта и потенцијалне изворе финансирања. Четврто поглавље је укључивало 

податке о изградњи, односно питања о врсти капиталне инвестиције и 

предложеном временском оквиру реализације исте. Пето поглавље је обухватало 

информације о ефектима предложеног пројекта, као што су социо-економска 

корист истог, крајњи корисници и процијењени ефекат након реализације 

капиталног пројекта.  

 

Евалуација приједлога пројеката извршена је од стране Радног тима 

заједно са представницима Партнерске групе и Привредног савјета општине 

Теслић, а према унапријед дефинисаним критеријумима од стране Радног тима у 

Одлуци о критеријумима за бодовање и рангирање пројеката капиталних 

инвестиција (Прилог 6).  

 

Радни тим је дефинисао укупно 6 главних критеријума за бодовање и 

рангирање пројеката. Сваком од главних критеријума је била додијељена важност, 

која је била представљена различитим пондерима. Такође, унутар сваког од 

главних критеријума је био дефинисан одређени број подкритеријума, којима су 

могли бити додијељени бодови у распону од 0 до 2. У наредној табели је дат 

приказ критеријума и подкритеријума за бодовање и рангирање пројеката 

капиталних инвестиција.  

 
Табела 2. Приказ критеријума и подкритеријума за бодовање и рангирање 

пројеката капиталних инвестиција 
 

Рб. КРИТЕРИЈУМИ 
СКАЛА ЗА 

ОЦЈЕЊИВАЊЕ 
МАКСИМАЛНИ 
БРОЈ БОДОВА 

ПОНДЕР 

1 Статус пројекта  
1.1. Законска обавеза 0-2 2 

3 

1.2. Степен завршености/започетости 0-2 2 
1.3. Општост (да ли служи дијелу или цијелој 

заједници) 
0-2 2 

1.4. Повезаност са осталим пројектима који су 
прихваћени или се већ реализују 

0-2 2 

1.5. Одрживост 0-2 2 
  Статус пројекта  - укупно бодова 

 
10 

 
2 Финансијски утицај 
2.1. Утицај на повећање прихода буџета 0-2 2 

2,5 
2.2. Утицај на смањење расхода буџета 0-2 2 
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Рб. КРИТЕРИЈУМИ 
СКАЛА ЗА 

ОЦЈЕЊИВАЊЕ 
МАКСИМАЛНИ 
БРОЈ БОДОВА 

ПОНДЕР 

2.3. Да ли су обезбијеђена финансијска 
средства 

0-2 2 

2.4. Утицај на повећање непореских прихода 0-2 2 
  Финансијски утицај  - укупно бодова 
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3 Утицај на економски развој 
3.1. Утицај на запошљавање 0-2 2 

4 

3.2. Утицај на инвестиције у привреди 0-2 2 
3.3. Утицај на развој јавно-приватног 

партнерства 
0-2 2 

3.4. Утицај на развој пољопривреде 0-2 2 
3.5. Утицај на развој туризма 0-2 2 
  Утицај на економски развој - укупно 

бодова  
10 

 
4 Утицај на друштвени развој 
4.1. Доприноси квалитету образовања и 

унапређењу културно-образовне 
инфраструктуре 

0-2 2 

3 
4.2. Доприноси повећању нивоа и квалитета 

постојећих услуга јавног сектора 
0-2 2 

4.3. Доприноси унапређењу социјалне 
заштите 

0-2 2 

4.4. Доприноси развоју спортско-рекреативне 
инфраструктуре 

0-2 2 

  Утицај на друштвени развој - укупно 
бодова  

8 
 

5 Утицај на животну средину 
5.1. Унапређује заштиту животне средине 0-2 2 

1 

5.2. Омогућује ефективно кориштење 
природних ресурса, енергетску 
ефикасност и употребу обновљивих 
извора енергије 

0-2 2 

5.3. Општост (да ли служи дијелу или цијелој 
заједници) 

0-2 2 

  Утицај на животну средину - укупно 
бодова  

6 
 

  УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ РИЗИКА   42 13,5 
6 Ризици 
6.1. Политички ризици 0-2 2 

-1 

6.2. Техничко-технолошки ризици 0-2 2 
6.3. Финансијски ризици 0-2 2 
6.4. Спровођење процеса јавних набавки 0-2 2 
6.5. Сложеност прикупљања документационе 

основе 
0-2 2 

6.6. Правни и регулаторни ризици 0-2 2 
  Ризици - укупно бодова 

 
12 

 
  УКУПАН БРОЈ БОДОВА 

 
30 12,5 

 

Подкритеријумима су додјељивани бодови од 0 до 2 по такође унапријед 

дефинисаним критеријумима који су приказани у наредној табели. 

 
 
 
 



8 

 

Табела 3. Критеријуми за додјелу бодова подкритеријумима 
 

Рб Критеријум 0 бодова 1 бод 2 бода 

1 Статус пројекта 

1.1. 
Законска обавеза 
 

Реализација 
пројекта није 
законски 
обавезујућа 

Реализација 
пројекта је 
дјелимично 
законски 
обавезујућа 

Реализација 
пројекта је потпуно 
законски 
обавезујућа 

1.2. 
Степен 
завршености/започетости 

Пројекат није 
започет  

50% пројекта је 
започето  

80% пројекта је 
започето  

1.3. 
Општост (да ли служи 
дијелу или цијелој 
заједници) 

У служби само 
једног дијела 
општине 

У служби више од 
једног дијела 
општине 

У служби цијеле 
општине 

1.4. 

Повезаност са осталим 
пројектима који су 
прихваћени или се већ 
реализују 

Није повезан са 
другим 
прихваћеним 
пројектима 

У мањој мјери 
повезан са другима 
прихваћеним 
пројектима 

Значајно повезан са 
другима 
прихваћеним 
пројектима 

1.5. Одрживост 
Пројекат није 
одржив 

Пројекат је 
краткорочно 
одржив 

Пројекат је 
дугорочно  одржив 

2 Финансијски утицај 

2.1. 
Утицај на повећање 
прихода буџета 

Без утицаја на 
буџетске приходе 
општине 

Мањи пораст 
буџетских прихода 
општине 

Значајан пораст 
буџетских прихода 
општине 

2.2. 
Утицај на смањење 
расхода буџета 

Пројекат неће 
смањити издатке  
 

Пројекат ће у мањој 
мјери смањити 
издатке 

Пројекат ће знатно 
смањити трошкове  

2.3. 
Да ли су обезбијеђена 
финансијска средства 

У износу нижем од 
30% 

У износу од 30% до 
80% 

У износу једнаком 
или вишем од 80% 

2.4. 
Утицај на повећање 
непореских прихода 

Без утицаја на 
непореске приходе 

Мањи утицај на 
непореске приходе 

Значајан утицај на 
непореске приходе 

3 Утицај на економски развој 

3.1. Утицај на запошљавање 
Пројекат неће 
резултирати новим 
запошљавањем 

Након реализације 
пројекта број 
запослених од 5 до 
10 

Након реализације 
пројекта број 
запослених већи од  
10 

3.2. 
Утицај на инвестиције у 
привреди 

Нема утицаја на 
инвестиције у 
привреди 

Утиче на повечање 
инвестиција у 
привреди у мањем 
износу 

Утиче на повечање 
инвестиција у 
привреди у 
значајном износу 

3.3. 
Утицај на развој јавно-
приватног партнерства 

Нема утицаја на 
развој јавно-
приватног 
партнерства 

Има мањи утицај 
на развој јавно-
приватног 
партнерства 

Има значајан 
утицај на развој 
јавно-приватног 
партнерства 

3.4. 
Утицај на развој 
пољопривреде 

Нема утицаја на 
развој 
пољопривреде 

Има мањи утицај 
на развој 
пољопривреде 

Има значајан 
утицај на развој 
пољопривреде 

3.5. Утицај на развој туризма 
Нема утицаја на 
развој туризма  

Има мањи утицај 
на развој туризма 

Има значајан 
утицај на развој 
туризма 

4 Утицај на друштвени развој 

4.1. 

Доприноси квалитету 
образовања и унапређењу 
културно-образовне 
инфраструктуре 

Нема утицаја на 
квалитет 
образовања и 
унапређењe 
културно-

Има утицаја на 
квалитет 
образовања и 
унапређење 
културно-

Има утицаја на 
квалитет 
образовања и 
унапређење 
културно-
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Рб Критеријум 0 бодова 1 бод 2 бода 
образовне 
инфраструктуре 

образовне 
инфраструктуре у 
мањој мјери 

образовне 
инфраструктуре у 
значајној мјери 

4.2. 

Доприноси повећању 
нивоа и квалитета 
постојећих услуга јавног 
сектора 

Нема утицаја на 
ниво и квалитет 
постојећих услуга 
јавног сектора 

Има одређени 
утицај на ниво и 
квалитет 
постојећих услуга 
јавног сектора 

Има значајан 
утицај на ниво и 
квалитет 
постојећих услуга 
јавног сектора 

4.3. 
Доприноси унапређењу 
социјалне заштите 

Нема утицаја на 
унапређење 
социјалне заштите 

Има одређени 
утицај на 
унапређење 
социјалне заштите 

Има знатан утицај 
на унапређење 
социјалне заштите 

4.4. 
Доприноси развоју 
спортско-рекреативне 
инфраструктуре 

Нема утицаја у 
развоју спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

Има одређени 
утицај у развоју 
спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

Има значајан 
утицај у развоју 
спортско-
рекреативне 
инфраструктуре 

5 Утицај на животну средину 

5.1. 
Унапређује заштиту 
животне средине 

Негативно утиче на 
животну средину 

Нема утицаја на 
животну средину 

Корисно за 
животну средину 

5.2. 

Омогућује ефективно 
кориштење природних 
ресурса, енергетску 
ефикасност и употребу 
обновљивих извора 
енергије 

Не омогућује 
ефективно 
кориштење 
природних ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу 
обновљивих извора 
енергије 

Омогућује 
ефективно 
кориштење 
природних ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу 
обновљивих извора 
енергије у мањој 
мјери 

Омогућује 
ефективно 
кориштење 
природних ресурса, 
енергетску 
ефикасност и 
употребу 
обновљивих извора 
енергије у значајној 
мјери 

5.3. 
Општост (да ли служи 
дијелу или цијелој 
заједници) 

У служби развоја 
само једног дијела 
општине 

У служби развоја 
више од једног 
дијела општине 

У служби развоја 
читаве општине 

6 Ризици 

6.1. Политички ризици 
Нема политичког 
ризика 

Постоји одређени 
политички ризик 

Постоји значајан 
политички ризик 

6.2. 
Техничко-технолошки 
ризици 

Нема техничко-
технолошког 
ризика 

Постоји одређени 
техничко-
технолошки ризик 

Постоји значајан 
техничко-
технолошки ризик 

6.3. Финансијски ризици 
Нема финансијског 
ризика 

Постоји одређени 
финансијски ризик 

Постоји значајан 
финансијски ризик 

6.4. 
Спровођење процеса 
јавних набавки 

Нема ризика 
провођења јавних 
набавки 

Постоји одређени 
ризик провођења 
јавних набавки 

Постоји значајан 
ризик провођења 
јавних набавки 

6.5. 
Сложеност прикупљања 
документационе основе 

Низак степен 
сложености 
прикупљања 
документационе 
основе  

Процес 
прикупљања 
документационе 
основе је прилично 
сложен 

Процес 
прикупљања 
документационе 
основе је изузетно 
сложен 

6.6. 
Правни и регулаторни 
ризици 

Не постоје правни и 
регулаторни 
ризици 

Постоје одређени 
правни и 
регулаторни 
ризици 

Постоје значајни 
правни и 
регулаторни 
ризици 

 

Сваки члан Радног тима и представници Партнерске групе и Привредног 

савјета општине Теслић су појединачно извршили бодовање сваког од пристиглих 
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приједлога капиталних инвестиција према горе наведеним критеријумима. Након 

тога, сви оцијењени приједлози за инвестирање су разврстани по категоријама те 

је извршен унос бодова у збирну табелу, која даје приказ додијељених бодова за 

сваки приједлог пројеката. Поступак завршетка процеса бодовања и рангирања 

приједлога капиталних пројеката се наставља елиминацијом највећег и најмањег 

броја бодова који је добио сваки појединачни пројекат. Од преосталих бодова је 

израчунат просјек, и добијени резултат представља коначан број бодова за сваки 

појединачан приједлог пројекта капиталних инвестиција. Посљедња активност у 

процесу бодовања приједлога капиталних инвестиција је била састављање листе 

инвестиционих пројеката по секторима на основу резултата бодовања. Пројекти 

су поредани од оних са највећим ка онима са мањим бројем бодова.  

 

Радни тим је на основу пројекција о износу финансијских средстава која ће 

бити на располагању Општини Теслић за потребе капиталних инвестиција у 

периоду од 2015 до 2018. године, предложио укупно 47 капитални пројекат који 

ће бити реализовани у поменутом периоду.  

 

Оно што је важно напоменути јесте да ће Општина Теслић вршити 

ажурирање ПКИ на годишњем нивоу преко надлежних одјељења.  

 

2. Социо-економска ситуација у општини Теслић 
 

2.1 Географске карактеристике и положај 
 

Општина Теслић географски је смјештена у сјеверном дијелу централне 

Босне и Херцеговине у саставу ентитета Република Српска. Површина општине 

износи укупно 846 км² што је чини једном од територијално највећих општина у 

БиХ. Општина Теслић граничи са десет општина укључујући: Добој, Тешањ, Маглај, 

Жепче, Зеница, Травник, Котор Варош, Прњавор,Челинац и Станари.  

Простор општине омеђен је планинама Чавка, Узломац, Борја, Вучја 

Планина, Влашић, Махњача и Црни Врх. Сјеверни дио општине Теслић припада 

Перипанонском ободу, односно јужном ободу Панонског базена, док су јужни 

дијелови општине смјештени у Динарском планинском подручју. Већи дио 

простора општине чини побрђе, те средње и ниске планине са ријечним долинама 

и клисурама између њих.  

Најнасељенији је сјевероисточни дио општине који чине равничарска и 

брежуљкаста земљишта око ријека Велике и Мале Усоре, те Мале Укрине. У 

наведеном подручју налази се и сам град Теслић који је смјештен у долини ријеке 

Велике Усоре, на надморској висини од 204 м. Најзначајнија саобраћајница која 

пролази кроз општину и град Теслић је магистрални пут М4 који према истоку 
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повезује Теслић са Добојем, а према западу са Котор Вароши, Бања Луком, 

Приједором и Новим Градом. 

Слика 1. Географски положај општине Теслић 
 

 

 

 

 

 

2.2. Демографија 

 

Општина Теслић спада у ред мање насељених општина у Босни и 

Херцеговини са 50 становника/км². На простору општине налази се 57 насељених 

мјеста у оквиру 49 мјесних заједница са укупно 41.904 становника, 13.319 

домаћинстава и 19.903 станова.1Према задњем прелиминарном попису 

становништва, у граду Теслићу је пописано 7.518 становника. Степен 

урбанизације је низак, и у демографској структури превладава рурално 

становништво, које чини 60% укупног становништва општине.  Урбано подручје 

захвата 30,28 км2 што је 3,58% укупне површине општине Теслић. 

 

Табела 4. Природно кретање становништва у општини Теслић за период 
2007-2013. године 
 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Укупно 

Процијењени 

број 

становника 

42.609 42.436 42.320 42.197 42.156 41.968 41.904  

Природни 

прираштај 
-93 -92 -113 -54 -109 -53 -120 -634 

Миграција -80 -24 -10 13 -79 -11 -63 -254 

Укупно 

смањење 

становника 

-173 -116 -123 -41 -188 -64 -183 -888 

% промјене 

броја 

становника 

Н/А -0,41% -0,27% -0,29% -0,10% -0,45% -0,15% -1,65% 

  

Број пописаних домаћинстава 13.319 

 Број пописаних станова 19.903 

Просјечан број чланова домаћинства 3,15 

 

 
                                                           
1Статистички годишњак Републике Српске за 2013. годину, прелиминарни резултати пописа становништва у БиХ из 2013. године 

Извор: статистички годишњак Републике Српске за 2014, преглед по општинама и градовима  
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Према подацима презентованим у Табели 1. присутан је негативан тренд у 

природном кретању становништва на подручју општине Теслић. Главни узроци 

континуираног смањења броја становника су негативна стопа природног 

прираштаја и унутрашње миграције, односно пресељење у друге општине унутар 

ентитета/државе или у друге државе. Од 2007. до 2013. године укупан проценат 

смањења броја становника општине износи око 1,6%, што дугорочно гледано 

представља забрињавајући показатељ, те је у наредном периоду неопходно 

предузети одговарајуће мјере, како би се наведени тренд зауставио и преусмјерио 

у позитивном правцу. 

 

2.3. Тржиште рада и запосленост 
 

Број радно способног становништва износи 30.269. У укупном броју 

становника општине Теслић (41.904), учешће радно способног становништва је 

72,23%.2 Без обзира на релативно висок број радно способног становништва, 

показатељи активности и запослености су јако лоши. Свега 35% радно способног 

становништва ради или активно тражи посао, док је 65% неактивно, тј. не тражи 

или је обесхрабрено да тражи посао. Стопа незапослености је за 22% већа од стопе 

запослености. 

У периоду од 2007. до 2011. године број запослених у општини Теслић  

континуирано опада. У 2011. години долази до благог повећања (за 51 

запослених), да би опет у 2012. години дошло до наглог смањења броја 

запослених, и то за 7,27% (477 запослених). У 2013. години забиљежено је 

повећање запослености за 2,38% или 145 запослених. Такође, у 2014. години број 

запослених је благо повећан за 6,61% или 412 запослених. 

 

                 Графикон 1.  Број запослених у општини Теслић за период  
2007-2014. године 
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2Анализа економских индикатора општине Теслић у периоду 2007-2013, август 2014 
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У складу са наведеним подацима, може се констатовати да је тренд пада 

запослености заустављен у 2012. години, од када се биљежи стабилизација и 

благи пораст. Међутим ниво запослености из 2007. године још увијек није 

достигнут, те је неопходно усмјерити додатне напоре ка подршци запошљавању, 

како би се отклонили негативни развојни ефекти ниске стопе запослености.  

 

2.4. Путна, комунална и пословна инфраструктура 

 

С обзиром да је најближа жељезничка станица (Добој) удаљена 25 км и 

најближи аеродром Маховљани-Бања Лука 100 км, цестовни транспорт и 

саобраћај су изузетно значајни. Значај путне мреже је још већи и због чињенице да 

општина Теслић заузима велику површину те да су  насељена мјеста знатно 

разуђена по њеној територији. 

Путну мрежу чине магистрални пут М-4, регионални путеви Тедин Хан-

Бистричак (Р-473) и Клупе-Шњеготина (Р-476), локални путеви, некатегорисани 

путеви, тротоари и пјешачке стазе.  

Теслић лежи на Магистралном путу М-4 који спаја Добој и Бању Луку и 

представља најзначајнију саобраћајницу Општине. Удаљен је од Добоја 25 км, а од 

Бање Луке 85 км. Овај пут непосредно повезује значајан број насељених мјеста 

општине.  

Кроз општину Теслић пролазе и два регионална пута (Р-473 и Р 476). Ови 

путеви повезују више од 20 насељених мјеста у општини Теслић.  

На подручју општине постоји 10 праваца локалних путева укупне дужине 

99 км. У периоду од 2010. до 2015.године модернизовано је 26 км локалних 

путева. Укупна дужина локалних путева која је асфалтирана износи 76 км.  

Укупна дужина некатегорисаних путева је 625 км од чега је асфалтирано 

свега 109 км.  

 

Водоводним и канализационим системом на подручју општине Теслић 

управља предузеће комуналних дјелатности Рад а.д. Теслић. Основно извориште 

воде која се дистрибуира водоводним системом се налази на  ријеци Велика Усора. 

Укупна количина воде која се на водозахвату преради износи 1.179.000 м3 и 

укупни капацитет водозахвата износи до 100 л/с (литара по секунди). 

Производња воде се врши у постројењу за пречишћавање (филтер станица) 

лоцираном око 8 км од града Теслића у насељу Студенци. Дужина дистрибутивне 

мреже је повећана за 7 км у периоду од 2011. године до 2014. године (101 км у 

2011.год. у односу на 108 км у 2014. год.). У периоду од 2011. до 2014. године 

изграђено је 7,096 км водоводне мреже и укупан број прикључака се повећао за 

6,51% (8.629 прикључака у 2014. год. у односу на 8.101 прикључак у 2011. год.). 
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Укупни губици воде у оквиру водоводне мреже су смањени за 39,85% у наведеном 

периоду.3 

 
Прикупљање и одвоз отпада је организовано као редовна активност за 

град и сва приградска насеља као и за центре већих мјесних заједница (Прибинић, 

Чечава, Блатница). У периоду од 2010. до 2015.године КП Комуналац-Теслић је 

континуирано радио на проширењу територије обухваћене организованим 

одвозом отпада. Захваљући томе, поред претходно наведених, организованим 

одвозом отпада су обухваћене и сљедеће мјесне заједнице: Рајшева, Криваја, 

Булетић, Жарковина, Врела, Горњи Ранковић, Осивица, Укриница, Ружевић, 

Гомјеница, Влајићи, Јасенова, Густи Теслић, Барићи, Јасеница, Младиковине (дио), 

Бежља и Слатина.4 

Капацитети КП Комуналац-Теслић, у протеклих пет година, су повећани 

набавком једног камиона (укупно 5), редовном годишњом набавком контејнера 

(око 10 контејнера запремине 1,1 м3 ), изградњом отворених гаража у кругу 

предузећа и на простору градске депоније. Такође је проширен простор за 

депоновање отпада у тијелу депоније. У погледу начина и поступка сакупљања, 

селекције и одлагања комуналног отпада није било значајнијих промјена у 

посљедних пет година. Прикупљање и одвоз се врши на класичан начин без 

одвајања корисног отпада. Депоновање отпада се врши на отвореној градској 

депонији Лучинац, удаљеној 4 км од града Теслића, гдје се дневно депонује око 

100 м3 неселективног отпада.  

 

На подручју општине Теслић налазе се три пословне зоне:5 

 Индустријско-пословна зона Борја (brownfield, површина 5,6 ха) 

 Индустријско-пословна зона Ланара (greenfield, површина 63 ха, слободно 

40 ха) 

 Индустријско-пословна зона Жарковачка поља (brownfield, површина 40 ха, 

слободно 20 ха). 
Пословне зоне општине Теслић су повезане са магистралним или 

регионалним путевима. Пословне зоне Борја и Жарковачка поља имају развијену 

електричну, комуналну и телекомуникацијску инфраструктуру као и транспортну 

инфраструктуру унутар зона.  

 

2.5. Привреда и пољопривреда 
 

Узевши у обзир бројност регистрованих пословних субјеката, 

најзначајније су трговинска дјелатност, прерађивачка индустрија и 

грађевинарство. Према броју запослених најзначајнија је прерађивачка 

индустрија, затим трговина, образовање и  грађевинарство.  
                                                           
3ПКД Рад а.д. Теслић  
4 КП Комуналац Теслић а.д. Теслић,  2015.године 
5Званична  web страница BEAR подручја, Теслић пословне зоне 
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Прерађивачка индустрија остварује највише прихода, с учешћем прихода 

од извоза у укупном приходу од 41,27%. Такође, значајнији износ прихода 

остварују трговинска дјелатност и грађевинарство, док су најмањи приходи 

реализовани у пољопривреди.6 У оквиру прерађивачке индустрије на подручју 

општине Теслић активно послују 54 пословна субјекта. Укупни остварени приход 

прерађивачке индустрије износи 122.641.068,00 КМ у 2013. години и 

145.492.856,00 КМ у 2014. години што представља повећање за 18,63%. Остварени 

приход од извоза износи 43,07% од укупног прихода у 2013. години, док је у 2014. 

години дошло до смањења учешћа прихода од извоза у укупном приходу 

прерађивачке индустрије (41,27%). У структури прихода од извоза доминира 

приход од продаје услуга. У 2014. години је дошло до повећања броја запослених у 

прерађивачкој индустрији у односу на 2013. годину за 21 запослених.  

Здравствена дјелатност биљежи највећу просјечну бруто плату, док је у 

пољопривреди најнижа просјечна бруто плата у износу од 414,03 КМ.  

Очувана природна богатства и ресурси, културно – историјске 

знаменитости и дуга туристичка традиција су омогућили развој туристичке 

дјелатности као једне од најперспективнијих грана привреде на подручју општине 

Теслић. Општина Теслић располаже са врло богатом туристичком понудом и 

природним потенцијалом за развој разних видова туризма попут бањско – 

рекреационог, планинског, еко – туризма, сеоског, излетничког, спелеолошког, 

ловног и риболовног туризма као и вјерског и конгресног туризма.  

Повољан географски положај, климатски услови и расположиво 

пољопривредно земљиште чине општину Теслић врло погодним подручјем за 

развој пољопривреде. Површина пољопривредног земљишта на подручју општине 

Теслић износи 41.523 ха (укључујући угаре и необрађене оранице), односно 

49,08% од укупне површине општине. Од укупног пољопривредног земљишта на 

подручју општине Теслић, око 26.000 ха се налази у приватном власништву, и око 

3.000 ха у државној својини. У структури пољопривредног земљишта доминирају 

оранице, као тип обрадивог земљишта погодног за ратарство, производњу воћа и 

поврћа. Оранице се налазе на већим појединачним парцелама на локалитетима 

Врућица, Барићи, Врела,Жарковина, Ружевић, Барићи, слив мале Усоре на потезу 

Теслић – Прибинић и насеље Шњеготина. Ливаде и пашњаци су заступљени на 

локалитетима Угодновић, Бијело Бучје, Брић, Очауш, Шњеготина, Прибинић и 

Блатница као и на  мањим парцелама у готово свим насељеним подручјима 

општине Теслић. Мањи воћњаци у функцији производње за властите потребе су 

заступљени на готово свим пољопривредним газдинствима.  

                                                           
6 Према извјештају АПИФ-а обухваћено је 163 пословна субјекта, од 469 регистрованих у 2013. години 
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3. Анализа приједлога капиталних инвестиција 
 

У периоду од 30.04.2015. године до 15.05.2015. године током којег је био 

отворен Јавни позив за достављање приједлога пројеката за израду ПКИ, 

пристигло је укупно 93 обрасца са приједлозима капиталних улагања.  

Обзиром на отвореност и транспарентност процеса прикупљања 

приједлога капиталних улагања, пристигли су приједлози од великог броја 

локалних интересних група које су се на овај начин укључиле у процес израде 

ПКИ. На наредном графу је приказана процентуална структура пристиглих 

приједлога капиталних инвестиција за израду ПКИ према интересним групама 

које су их предложиле. 

Графикон 2. Процентуална структура пристиглих приједлога 
капиталних инвестиција 
 

НВО сектор
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Највећи проценат пристиглих приједлога капиталних инвестиција је 

предложен од стране мјесних заједница на подручју општине Теслић, и то 58% од 

укупног броја приједлога. Након мјесних заједница, највећи проценат приједлога 

капиталних инвестиција је предложен од стране Општине Теслић, затим 

невладиних организација, јавних установа, привредног сектора и јавних 

предузећа. Оно што се може примијетити јесте да приједлози капиталних 

инвестиција нису директно пристигли од стране грађана као једне од најважнијих 

интересних група на подручју општине Теслић. Међутим, пристигли приједлози 

капиталних инвестиција од стране мјесних заједница се могу највећим дијелом 

поистовјетити са преференцијама грађана општине Теслић, обзиром да су мјесне 

заједнице прва инстанца за артикулацију проблема и потреба грађана на 

одређеном подручју општине.  
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Пристигли приједлози капиталних инвестиција обухватају приједлоге 

пројеката из 10 области, и то: 

 
 Енергетска ефикасност и заштита животне средине 

 Комунална инфраструктура 

 Култура и спорт 

 НВО сектор 

 Образовање и млади 

 Пољопривреда 

 Привреда 

 Путна инфраструктура 

 Социјални рад и заштита 

 Туризам 

 

Након истека рока за достављање приједлога пројеката, Радни тим је 

приступио прегледу и иницијалној анализи приспјелих приједлога у циљу 

утврђивања њихове валидности за даљи процес евалуације и рангирања. С тим у 

вези, Радни тим је утврдио да основне критеријуме за даље разматрање за 

уврштавање у ПКИ, дио пристиглих приједлога није задовољио.  

Ради се о укупно 18 пристиглих приједлога који због различитих разлога 

нису укључени у процес даљег бодовања и рангирања, а то су: 

Рб. Назив пројекта 

1. Адаптација хотела Босна Бања Врућица 

2. Завршетак регионалног пута Укрина-Клупе 

3. Санација локалног пута Доњи Ружевић-Чечава 
4. Дневни центар за особе са инвалидитетом 

5. Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Чечава и сусједних МЗ 
6. ФК Пролетер проналажење стратешког партнера 

7. Послови из области задругарства у пољопривреди 
8. Пружи ми руку-не желим бити сам 

9. Производњом малине до нових радних мјеста  

10. Повећање капацитета НВО 
11. Унапређење квалитета живота на селу 

12. Оснивање центра за дневни боравак особа са инвалидитетом 
13. Прихватна станица за младе у ризику 

14. Проширење капацитета вртића 
15. Омладински центар 

16.  Друштвени дом у Горњем Ранковићу 

17.  Изградња објекта за потребе МЗ Горњи Булетић и хладњаче за воће 
18. Обнова дома културе Студенци 
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Разлози због којих горе наведени пројекти нису узети у даље разматрање 

су следећи: 

 Од наведених, два пројекта нису у надлежности локалне заједнице, а 

односе се на пројекте 1. - Адаптација Хотела Босна у Бањи Врућици, који је у 

потпуности пројекат који ће бити финансиран од стране приватне компаније 

(Бања Врућица АД Теслић), те пројекат 2 - Завршетак регионалног пута Укрина-

Клупе који није у надлежности општине већ је у надлежности Јавног предузећа 

,,Путеви Републике Српске" које је на ентитетском нивоу.  

У структури пројеката који нису ушли у даљу евалуацију су и пројекти 

наведени у претходној табели под бројем 3.-5. који се понављају, а то су: Санација 

локалног пута Доњи Ружевић-Чечава (3), Дневни центар за особе са 

инвалидитетом (4), те Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Чечава и 

сусједних МЗ (5). Наведени пројекти су пристигли и од других предлагача а односе 

се на исте пројекте, те се у предложеном Плану не понављају.  

Пројекти означени бројевима 6.-11. не представљају пројекте капиталних 

инвестиција према датој дефиницији улагања у капитална добра од јавног 

интереса, те у складу с тим нису узети у разматрање у оквиу ПКИ. Неки од 

наведених пројеката биће укључени у различите општинске програме 

дефинисане у оквиру ревидиране стратегије развоја општине, те годишњих 

програма подршке развоју различитих сектора.  

Пројекти под бројем 11.-20. представљају приједлоге који по својој 

суштини представљају улагања у капитална добра међутим ради се о мањим 

интервенцијама на постојећим објектима као што су мање адаптације простора, 

набавка опреме мање вриједности и слично. У складу с наведеним, ови пројекти 

биће уврштени у листу пројеката који ће бити финансирани у оквиру оперативног 

плана стратегије развоја општине.   

У даљи процес евалуације ушло је 75 пројекта који су распоређени по 

предвиђеним областима капиталних улагања како је приказано у сљедећој табели. 

 

Табела 5. Структура проједлога пројеката по областима који су ушли у 
 даљи процес евалуације 
 

Рб. Област 
Број приједлога 
пројеката 

1.  ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА  

1.1. Локална путна мрежа 7 
1.2.  Некатегорисана путна мрежа 19 

1.3.  Пјешачке стазе 6 

1.4.  Изградња улица 11 
1.5.  Изградња мостова 3 

2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

2.1. Објекти водоснабдијевања 12 
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2.2. 
Објекти за каналисање и пречишћавање 
отпадних вода 

7 

2.3. Уређење корита ријека 1 
3. ПРИВРЕДА 2 

4. 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

4 

5. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, КУЛТУРА И СПОРТ 3 
 УКУПНО: 75 
 

Наредни графикон даје приказ структуре пристиглих приједлога 

пројеката капиталних инвестиција по областима.  

 

Графикон 3. Структура пристиглих приједлога пројеката капиталних 
инвестиција по областима 
 

 

3.1. Путна инфраструктура 
 

Највећи број пристиглих пројеката односи се на област путне 

инфраструктуре и то укупно 45 пројеката, односно 62%. Област путне 

инфраструктуре чини неколико сегмената укључујући: 

 Изградњу некатегорисаних путева 

 Изградњу локалних путева 

 Изградњу пјешачких стаза 

 Изградњу улица 

 Изградњу мостова 
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3.1.1. Некатегорисани путеви 

 

Од укупног броја пристиглих приједлога пројеката из области путне 

инфраструктуре, 19 пројеката се односи на некатегорисане путеве ширине 3 и 4 

метра, што укључује следеће пристигле приједлоге: 

Рб. Назив пројекта 

1. Санација клизишта МЗ Младиковине 

2. Модернизација пута Жираја-Бијело Бучје-Вучја Планина 

3. Полагање асфалта на путу МЗ Гомјеница-МЗ Бардаци 

4. Некатегорисани пут МЗ Барићи 

5. Асфалтирање пута у насељу Деспићи 

6. Изградња некатегорисаног пута Каменица-Хаткине Њиве 

7. Модернизација некатегорисаног пута Баре-Лугови МЗ Булетић 

8. Санација и асфалтирање пута МЗ Ирице 

9. Модернизација некатегорисаног пута Ђулић-Долићи 

10. Изградња некатегорисаног пута Којичић брдо-Шакановићи 

11. Рехабилитација пута Каменско поље-Каменица 

12. Асфалтирање пута Растуша-Савичићи-Пећина 

13. Асфалтирање некатегорисаног пута Стењак-Бераци 

14. Асфалтирање пута у МЗ Рајшева 

15. Довршетак асфалтирања путне мреже у МЗ Луг Барићи 

16. Санација моста на Малој Усори МЗ Горњи Ранковић 

17. Изградња пута у насељу Потконџило  

18. Асфалтирање пута Укриница-Гробље 

19. Асфалтни пут за Усорицу МЗ Прибинић 

 

Обзиром да се програми улагања у изградњу некатегорисаних путева 

доносе на годишњем нивоу,  Радни тим је предложио да наведене пројекте не 

разматра појединачно већ збирно у оквиру пројекта: Изградња некатегорисаних 

путева по годишњем програму. Специфичност некатегорисаних путева је у томе, 

што у реализацији њихове изградње финансијско учешће могу обезбиједити 

грађани или донатори, те у том случају исти имају предност у финансирању 

изградње у односу на оне за које нису обезбијеђена средства суфинансирања. 

Претходном приједлогу доприноси и чињеница да је финансијско учешће 

наведених извора тешко унапријед предвидјети. У складу са наведеним, 

Скупштина Општине Теслић ће доносити програме улагања у изградњу 

некатегорисаних путева на годишњем нивоу на основу расположивог 

суфинансирања (у приједлогу ПКИ су наведени годишњи износи финансирања 

наведених путева).  
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 Према извршеном бодовању наведени програм добио је сљедећи број 

бодова: 

 

Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 

1. 
Изградња некатегорисаних путева по годишњем 
програму 

71,3 

 

Према овом пројекту, који је кандидован од стране Одјељења за стамбено-

комуналне послове општине Теслић, планирано је асфалтирање некатегорисаних 

путева у дужини од 10.000 м годишње, и то у оквиру сљедећих програма: 

1. Изградња некатегорисаних путева по годишњем програму ширине 4м, 
укупне дужине 5.000 м;  

2. Изградња некатегорисаних путева по годишњем програму ширине 3 
метра, укупне дужине 5.000 м. 
 

3.1.2. Локална путна мрежа 

 

У сегменту локалних путева пристигло је укупно 7 приједлога капиталних 

улагања. 

Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 

1. Модернизација локалног пута Жарковина-Витковци 
1000м x 4м 

88,4 

2. Асфалтирање припремљене трасе локалног пута 
Блатница-Очауш-Михајловац 2500м x 4м и припрема и 
асфалтирање трасе дужине 2000м х 4м 

79,3 

3. Рехабилитација пута Гомјеница-Рудник 74,8 
4. Модернизација локалног пута Градина-Плане 3000м x 4м 70,3 

5. Санација локалног пута Доњи Ружевић-Чечава 68,3 

6. Модернизација пута Милан Поље-Младиковине 200м x 4м 67,6 

7. Асфалтирање локалног пута Кошћук-Липље 61,3 
 

Развој локалне путне мреже на подручју општине Теслић је један од веома 

важних сегмената у развоју инфраструктуре. Стога су сви пристигли приједлози 

пројеката из области локалних путева добили релативно висок број бодова и 

ушли су у финални приједлог ПКИ, обзиром да се налазе на листи већ планираних 

пројеката у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове Општине Теслић.     

 

3.1.3. Пјешачке стазе 

 

У овом сегменту пристигло је укупно 5 приједлога капиталних улагања. 
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Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 

1. Изградња пјешачке стазе са расвјетом Барићи-Мемић 
Брдо 

76,2 

2. Довршетак иградње пјешачке стазе у МЗ Ђулић на 
потезу Малињак-Барићи 

70,7 

3. Изградња пјешачке стазе Рудник-Гомјеница 68,2 

4. Изградња пјешачке стазе Мамићи-Дом Врућица 63,5 
5. Изградња пјешачке стазе у МЗ Прибинић 60 
 

Сви претходно наведени пројекти изградње пјешачких стаза су уврштени 

у приједлог финалног ПКИ, осим пројекта под редним бројем 5- Изградња 

пјешачке стазе у МЗ Прибинић. Наведени пројекат је оцијењен са најмањим бројем 

бодова и сходно расположивим финансијским средствима у овом планском пероду 

није уврштен у ПКИ. Такође, када је у питању пројекат под редним бројем 1- 

Изградња пјешачке стазе са расвјетом Барићи-Мемић Брдо, Радни тим је у складу 

са расположивим финансијским средствима дао приоритет изградњи пјешачке 

стазе без расвјете, те ће као такав и ући у финални ПКИ.   

 

3.1.4. Изградња улица 

 

Наведени сегмент чини 11 пристиглих пројеката капиталних инвестиција.  

 

Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 

1. Пројектовање и изградња главне саобраћајнице у 
пословној зони Борје 

83,6 

2. Изградња дијела улице Нова 4 80,3 

3. Уређење блока ЦТ3-ЦТЦ 76,2 
4. Изградња улица по годишњем програму у избјегличким 

насељима 
75,8 

5. Изградња улица у урбаном дијелу Општине по 
годишњем програму 

73,5 

6. Уређење улица у новим насељима МЗ Ђулић  67,7 

7. Улична расвјета Маргита-Хаушићи-Даваровићи-Гојићи 50,6 
8. Изградња расвјете МЗ Ирице 50,3 

9. Изградња расвјете у улици Рибарски пут, изградња 
улице на Ланари и дјечијег игралишта по приједлогу 
МЗ Ново Насеље  

49,3 

10. Улична расвјета Барићи 48,6 
11. Наставак радова на расвјети МЗ Горњи Ранковић 45,2 
 

Предложени пројекти од редног броја 2. до 11. у ПКИ биће обухваћени 

кроз два пројекта и то:  
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1. Изградња улица по годишњем програму у урбаном дијелу општине и  

2. Изградња улица у новим насељима МЗ Ђулић и Барићи по годишњем 

програму.  

 

Рб. Назив пројекта 

1. Пројектовање и изградња главне саобраћајнице у пословној зони Борје 
2. Изградња улица по годишњем програму у урбаном дијелу општине 

3. Изградња улица у новим насељима МЗ Ђулић и Барићи по годишњем 
програму  

 

3.1.5. Изградња мостова 

 

У овом сегменту је пристигло укупно 3 приједлога пројеката капиталних 

инвестиција.  

 

Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 

1. Санација моста на ријеци Усори на локалитету Округла 75,4 
2. Санација моста у Жарковини и други пројекти 73,6 

3. Реконструкција моста на ријеци Усори на локалном 
путу Жарковина-Витковци 

58,5 

 

Пројекат под редним бројем 3- Реконструкција моста на ријеци Усори на 

локалном путу Жарковина-Витковци обухвата активности предложене пројектом 

под редним бројем 2- Санација моста у Жарковини и други пројекти, те Радни тим 

предлаже да се наведена два пројекта обједине и реализују под називом 

„Реконструкција моста на ријеци Усори на локалном путу Жарковина-Витковци“. 

Стога, из области изградње мостова у финални ПКИ улазе следећи пројекти:  

 

Рб. Назив пројекта 

1. Санација моста на ријеци Усори на локалитету Округла 

2. Реконструкција моста на ријеци Усори на локалном путу Жарковина-
Витковци 

 

3.2. Комунална инфраструктура 
 

3.2.1.  Објекти водоснабдијевања 

 

У овом сегменту пристигло је укупно 13 приједлога пројеката капиталних 

инвестиција. 
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Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 

1. Изградња примарне и секундарне мреже водовода 
друге висинске зоне и канализационе мреже 

81 

2. Пројекат унапређења снабдијевања водом МЗ 
Прибинић, Горњи Булетић и Булетић 

78,3 

3.  Водовод Усорица – завршетак пројекта изградње 78,3 

4. Водовод МЗ Бања Врућица 75,5 
5. Изградња резервоара за воду у МЗ Горњи Булетић 71,8 

6. Унапређење снабдијевања водом МЗ Младиковине, 
Узвинска, Луг Марковићи, Блатница, Рајшева и 
Каменица 

68,8 

7. Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Чечава и 
сусједних МЗ 

68,7 

8. Замјена азбестно цементних цијеви главног вода 
градског водовода 

66,8 

9. Водовод МЗ Бања Влајићи 66 
10. Водовод Рајшева 65,6 

11. Филтер за пречишћавање воде за пиће МЗ Булетић 63 
12. Водовод Младиковине 62,5 

13. Проширење водоводне мреже МЗ Каменица 60,8 
 

Приједлог пројекта под редним бројем 1.-Изградња примарне и секундарне мреже 

водовода друге висинске зоне и канализационе мреже, обухвата активности 

засебних пројеката (пројекти 4, 7 и 9.) из области водовода и канализације- 

изградња водоводне мреже на подручју МЗ Чечава и сусједних мјесних заједница, 

Водовод Бања Врућица и водовод МЗ Бања Влајићи, чија је реализација одобрена 

од стране Европске инвестиционе банке (ЕИБ). У складу са наведеним Радни тим 

предлаже да се наведени приједлози пројеката обједине са пројектом број 1.   

Обзиром да је пројекат бр. 1. веома комплексан и да је предвиђено да се 

реализује кроз неколико подпројеката који представљају посебне цјелине, у ПКИ 

ће се наведени пројекат раздвојити на следеће пројекте из области објеката за 

водоснадбијевање и објеката за каналисање и пречишћавање отпадних вода: 

 

1. Изградња резервоара и пумпних станица II висинске зоне за примарним 

транспортним потисно-повратним цјевоводом и секундарне мреже за 

насеља Доњи Ранковић, Ружевић, Укриница, Осивица, Горња Радња, 

Растуша и Чечава - објекти за водоснадбијевање 

2. Изградња водоводне мреже II висинске зоне за насеља Барићи, Ирице, Густи 

Теслић, Ђулић, Влајићи, Горњи Теслић, Брезну и Јасенову са резервоарима - 

објекти за водоснадбијевање 

3. Изградња водоводне мреже за насеља Савићи, Бркића Поток, Милојевићи, 

Чанчари и Недићи са резервоаром у Бежљи - објекти за водоснадбијевање 
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4. Изградња резервоара у I висинској зони (акумулација) запремине 2.500 м 

кубних са спојним елементима - објекти за водоснадбијевање 

5. Изградња главног транспортног канализационог колектора са сабирним 

колекторима - објекти за каналисање и пречишћавање отпадних вода 

6. Пројектовање и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода - објекти 

за каналисање и пречишћавање отпадних вода. 

 

Пројекат под редним бројем 6. - Унапређење снабдијевања водом МЗ 

Младиковине, Узвинска, Луг Марковићи, Блатница, Рајшева и Каменица, обухвата 

активности и пројеката под редним бројем 10 - Водовод Рајшева, редним бројем 

12.- Водовод Младиковине и редним бројем 13.- Проширење водоводне мреже МЗ 

Каменица, те Радни тим предлаже да наведена 3 приједлога буду обухваћена 

пројектом „Унапређење снабдијевања водом МЗ Младиковине, Узвинска, Луг 

Марковићи, Блатница, Рајшева и Каменица“.  

Пројекат под редним бројем 2 - Пројекат унапређења снабдијевања водом 

МЗ Прибинић, Горњи Булетић и Булетић обухвата активности пројеката под 

редним бројем 3 - Водовод Усорица – завршетак пројекта изградње, редним 

бројем 11 - Филтер за пречишћавање воде за пиће МЗ Булетић и редним бројем 5 - 

Изградња резервоара за воду у МЗ Горњи Булетић, те је Радни тим предложио да 

наведена три приједлога буду обухваћена пројектом „Пројекат унапређења 

снабдијевања водом МЗ Прибинић, Горњи Булетић и Булетић“.  

У складу са напријед наведеним пројекти који улазе у финални ПКИ из 

области објеката водоснабдијевања су: 

 

Рб. Назив пројекта 

1. Изградња резервоара и пумпних станица II висинске зоне за примарним 

транспортним потисно-повратним цјевоводом и секундарне мреже за 

насеља Доњи Ранковић, Ружевић, Укриница, Осивица, Горња Радња, 

Растуша и Чечава  

2. Изградња водоводне мреже II висинске зоне за насеља Барићи, Ирице, 

Густи Теслић, Ђулић, Влајићи, Горњи Теслић, Брезна и Јасенова са 

резервоарима 

3. Изградња водоводне мреже за насеља Савићи, Бркића Поток, 

Милојевићи, Чанчари и Недићи са резервоаром у Бежљи 

4. Изградња резервоара у I висинској зони (акумулација) запремине 2.500 

м кубних са спојним елементима 

5. Пројекат унапређења снабдијевања водом МЗ Прибинић, Горњи Булетић 
и Булетић 

6. Унапређење снабдијевања водом МЗ Младиковине, Узвинска, Луг 
Марковићи, Блатница, Рајшева и Каменица 

7. Замјена азбестно цементних цијеви главног вода градског водовода 
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3.2.2. Објекти за каналисање и пречишћавање отпадних вода 

 

Из области пројеката везаних за изградњу објеката за каналисање и 

пречишћавање отпадних вода укупно је пристигло 7 приједлога пројеката 

капиталних инвестиција: 

 

Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 
1. Изградња канализационе мреже МЗ Доња Врућица 81,9 

2 Канализација МЗ Бања Врућица 75,5 

3. Наставак изградње секундарне канализационе мреже у 
МЗ Ђулић 

74,6 

4. Изградња канализационе мреже МЗ Барићи 73,5 

5. Изградња сек. Канализационе мреже у Доњем 
Ружевићу 

65,9 

6. Изградња канализационе мреже у Гомјеници 59,7 

7. Пројекат за одвод отпадних вода Булетић 57,8 
 

 

У област изградње објеката за каналисање и пречишћавање отпадних вода 

улазе и пројекти „Изградња главног транспортног канализационог колектора са 

сабирним колекторима“ и „Пројектовање и изградња уређаја за пречишћавање 

отпадних вода“ који су добијени раздвајањем пројекта „Изградња примарне и 

секундарне мреже водовода друге висинске зоне и канализационе мреже“ 

(Поглавље 3.2.1.).  

Имајући у виду расположива финансијска средства, пројекти под редним 

бројем 1-6. су прихватљиви, те Радни тим их предлаже да се уврсте у ПКИ. За 

пројекат под редним бројем 7. (Пројекат за одвод отпадних вода Булетић), Радни 

тим, због ограничености финансијских средстава, предлаже да се у овом планском 

периоду изврши пројектовање канализационе мреже за МЗ Булетић, како би се у 

наредном планском периоду овај пројекат уврстио у ПКИ.  

Током јавне расправе о нацрту ПКИ, предложени су пројекти изградње 

секундарне канализационе мреже у МЗ Стењак и пројекат наставка изградње 

секундарне канализационе мреже у МЗ Ђулић. Обзиром да  пројекти каналисања и 

одводње отпадних вода чине саставни дио Пројекта проширења водоводне мреже, 

унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на 

подручју општине Теслић, чија је реализација у току (пројекат се финансира у 

оквиру пројекта Водовод и канализација Републике Српске), Радни тим предлаже 

да се напријед наведени пројекти уврсте у ПКИ. 

Узимајући у обзир напријед наведено, пројекти који улазе у финални ПКИ 

из области изградње објеката за каналисање и пречишћавање отпадних вода су: 
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Рб. Назив пројекта 
1. Изградња главног транспортног канализационог колектора са 

сабирним колекторима 

2. Пројектовање и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода 

3. Изградња канализационе мреже у МЗ Доња Врућица 

4.  Изградња канализационе мреже у МЗ Бања Врућица 
5. Изградња канализационе мреже у МЗ Барићи 

6. Изградња секундарне канализационе мреже у Доњем Ружевићу 

7. Изградња канализационе мреже у Гомјеници 
8. Изградња секундарне канализационе мреже у МЗ Стењак 

9. Наставак изградње секундарне канализационе мреже у МЗ Ђулић 
3.2.3. Уређење корита ријека 

У овом сегменту пристигао је укупно 1 приједлог пројекта капиталних 

инвестиција, и то под називом „Уређење корита ријека Велике и Мале Усоре“. 

Наведени пројекат је добио 74,5 бодова и уврштен је у финални ПКИ. 

3.3 Привреда 
 
Из области привреде пристигла су укупно 2 приједлога пројеката 

капиталних инвестиција. 

Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 

1. Изградња инфраструктуре у пословној зони „Ланара“ 86,8 

2 Субвенционисање реновирања вањског дијела зграда у 

туристичке сврхе 
47,2 

  

Радни тим предлаже да пројекат под редним бројем 2 - Субвенционисање 

реновирања вањског дијела зграда у туристичке сврхе не улази у финални ПКИ, 

обзиром да за исти не постоје обезбијеђена финансијска средства и да се пројекат 

односи на стамбене објекте у приватном власништву. 

3.4. Енергетска ефикасност и заштита животне средине 
 

У овој области пристигло је укупно 4 приједлога пројеката капиталних 

инвестиција. 

Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 
1. Израда студије изводљивости за топлификацију 

градског подручја 
80,6 

2. Енергетска ефикасност јавних установа 57,3 
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3. Енергетска ефикасност Дом здравља 54,9 

4. Енергетска ефикасност СМШ Јован Дучић 54,8 

 

Радни тим предлаже да сви наведени приједлози пројеката буду уврштени 

у финални ПКИ.  

3.5. Социјална заштита, култура и спорт 
 

У овој области пристигла су укупно 2 приједлога пројеката капиталних 

инвестиција. 

Рб. Назив пројекта 
Укупан број 

бодова 
1. Изградња објекта Центра за социјални рад 44,9 

2. Асфалтирање терена за мали фудбал у МЗ Врела 43,5 

 

Узимајући у обзир да не постоје обезбијеђена финансијска средства за 

реализацију наведених пројеката, Радни тим предлаже да пројекти из ове области 

не улазе у финални ПКИ.  

 

Кроз упитнике који су били припремљени у сврху израде оперативног 

плана ревидиране Стратегије развоја општине Теслић за период од 2015. до 2018. 

године, предложен је одређен број оперативних мјера, које су уврштене у 

приједлог ревидиране Стратегије, а које имају карактер капиталних инвестиција. 

Обзиром да су наведене мјере уврштене у ревидирану Стратегију, Радни тим је 

одлучио да предложи исте и у план капиталних инвестиција за период 2015. до 

2018. године. 

Поменуте мјере се односе на следеће: 

1. Изградња бициклистичких стаза; 

2. Реконструкција школских објеката; 

3. Реконструкција домова у мјесним заједницама; 

4. Израда студије енергетске ефикасности за јавне објекте; 

5. Изградња куће за смјештај угрожених чланова породица жртава 

насиља у породици и 

6. Успостављање дневног центра за социјално угрожене категорије 

становништва. 
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4. План капиталних инвестиција за општину Теслић за период од 2015. до 2018. 

године 
 

Након извршеног бодовања пристиглих пројектних приједлога, приједлога који су узети у обзир са јавних расправа и 
извршене анализе могућности обезбјеђења извора финансирања, за ПКИ за период од 2015. до 2018. године се предлажу 
следећи пројекти: 
 

 

Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2015-
2017.) 

Извори финансирања 

Приоритет7 
2015 2016 2017 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант 
средства 

1.  ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

1.1. Локална путна мрежа                

  Модернизација локалног пута 
Градина-Плане 3000м х 4м 

- 450.000 - 450.000 70.000  380.000 - 
1 

  Модернизација локалног пута 
Жарковина-Витковци 1000м x 
4м 

- 150.000 - 150.000 - 150.000 - 
1 

  Завршетак модернизације 
локалног пута Блатница-
Очауш-Михајловац 
(асфалтирање) 2500м x 4м 

- 250.000 - 250.000 250.000  - - 

1 

                                                           
7 Предложени пројекти су подијељени по висини приоритета на: 1-највиши приоритет у реализацији, у случају недостатка средстава имају приоритет у 

реализацију над осталим пројектима; 2-пројекти средњег значаја, у случају недостатка средстава, реализују се након обезбјеђења средстава за пројекте 1. 

приоритета; 3. пројекти мањег значаја, реализују се након обезбјеђења средстава за остале пројекте. 
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Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2015-
2017.) 

Извори финансирања 

Приоритет7 
2015 2016 2017 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант 
средства 

 Модернизација трасе пута 
Блатница-Очауш-Михајловац 
(припрема и асфалтирање) 
2000м х 4м 

- 300.000 - 300.000 - 300.000 - 1 

  Модернизација пута Милан 
Поље-Младиковине 200м x 4м 

- 30.000 - 30.000 - 30.000 - 1 

  Рехабилитација пута 
Гомјеница-Рудник 1100 м x 5м 

- 94.000 - 94.000 - 94.000 - 1 

  Санација локалног пута Доњи 
Ружевић-Чечава 1500 м 

- 225.000 - 225.000 - 225.000 - 1 

  Асфалтирање локалног пута 
Кошћук-Липље150 м 

17.000 - - 17.000 17.000 - - 1 

  Укупно локална путна мрежа 17.000 1.499.000 0 1.516.000 337.000 1.179.000 0  

1.2. Некатегорисана путна мрежа 
       

 

  Изградња некатегорисаних 
путева по годишњем програму 

500.000 1.400.000 1.400.000 3.300.000 2.300.000 1.000.000 - 1 

  Укупно негатегорисана 
путна мрежа 

500.000 1.400.000 1.400.000 3.300.000 2.300.000 1.000.000 
 

 

1.3. Пјешачке и бициклистичке 
стазе        

 

  Изградња пјешачке стазе 
Мамићи-Дом Врућица 1150 м 

- 115.000 - 115.000 - 115.000 - 1 

  Довршетак иградње пјешачке 
стазе у МЗ Ђулић на потезу 
Малињак-Барићи 1140 м 

- 160.000 - 160.000 - 160.000 - 1 

  Изградња пјешачке стазе 
Барићи-Мемић Брдо 3500 м 

- 100.000 200.000 300.000 175.000 125.000 - 1 

  Изградња пјешачке стазе 
Рудник-Гомјеница 1100 м 

- 110.000 - 110.000 110.000 - - 1 
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Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2015-
2017.) 

Извори финансирања 

Приоритет7 
2015 2016 2017 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант 
средства 

 Изградња бициклистичких 
стаза 

  50.000 50.000 12.500 - 37.500 3 

  Укупно пјешачке и 
бициклистичке стазе 

0 485.000 250.000 735.000 297.500 400.000 37.500 
 

1.4. Изградња улица                

  Изградња улица у урбаном 
дијелу Општине-по годишњем 
програму 

155.000 600.000 500.000 1.255.000 1.255.000 - - 1 

  Изградња нових улица у новим 
насељима у МЗ Ђулић и 
Барићи-по годишњем 
програму 

- 300.000 200.000 500.000 500.000 - - 1 

  Пројектовање и изградња 
главне саобраћајнице у 
пословној зони Борје 

- 150.000 - 150.000 150.000 - - 1 

  Укупно изградња улица 155.000 1.050.000 700.000 1.905.000 1.905.000 0 0  

1.5. Изградња мостова 
       

 

  Реконструкција моста на 
ријеци Усори на локалном 
путу Жарковина-Витковци 

100.000 - - 100.000 - 100.000 - 1 

  Изградња моста у Округлој на 
ријеци Велика Усора 

- - 300.000 300.000 300.000 - - 1 

  Укупно изградња мостова 100.000 0 300.000 400.000 300.000 100.000 0  

  УКУПНО ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

772.000 4.434.000 2.650.000 7.856.000 5.139.500 2.679.000 37.500  

2. КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  

 

2.1. Објекти водоснабдијевања 
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Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2015-
2017.) 

Извори финансирања 

Приоритет7 
2015 2016 2017 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант 
средства 

  Изградња резервоара и 
пумпних станица II висинске 
зоне за примарним 
транспортним потисно-
повратним цјевоводом и 
секундарне мреже за насеља 
Доњи Ранковић, Ружевић, 
Укриница, Осивица, Горња 
Радња, Растуша и Чечава 

- 3.000.000 3.000.000 6.000.000 1.800.000 1.920.000 2.280.000 1 

 

Изградња водоводног 
подсистема Чечава са 
резервоаром у Ружевићу 

316.000 - - 316.000 - 203.000 113.000 1 

  Изградња водоводне мреже II 
висинске зоне за насеља 
Барићи, Ирице, Густи Теслић, 
Ђулић, Влајићи, Горњи Теслић, 
Брезна и Јасенова са 
резервоарима 

1.100.000 300.000 325.000 1.725.000 375.000 913.000 437.000 1 

  Изградња водоводне мреже за 
насеља Савићи, Бркића Поток, 
Милојевићи, Чанчари и 
Недићи са резервоаром у 
Бежљи 

500.000 250.000 200.000 950.000 270.000 320.000 360.000 1 

  Изградња резервоара у I 
висинској зони (акумулација) 
запремине 2.500 м кубних са 
спојним елементима 

- 1.520.000 - 1.520.000 - 1.260.000 260.000 1 
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Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2015-
2017.) 

Извори финансирања 

Приоритет7 
2015 2016 2017 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант 
средства 

  Пројекат унапређења 
снабдијевања водом МЗ 
Прибинић, Горњи Булетић и 
Булетић 

- 150.000 100.000 250.000 150.000 - 100.000 1 

  Унапређење снабдијевања 
водом МЗ Младиковине, 
Узвинска, Луг Марковићи, 
Блатница, Рајшева и Каменица 

- 100.000 150.000 250.000 150.000 - 100.000 1 

 Замјена азбестно цементних 
цијеви главног вода градског 
водовода 

- - 4.000.000 4.000.000 600.000 2.000.000 1.400.000 2 

  Укупно објекти 
водоснабдијевања 

1.916.000 5.320.000 7.775.000 15.011.000 3.345.000 6.616.000 5.050.000  

2.2. Објекти за каналисање и 
пречишћавање отпадних 
вода 

       
 

  Изградња главног 
транспортног канализационог 
колектора са сабирним 
колекторима 

2.500.000 - - 2.500.000 - 2.080.000 420.000 1 

  Пројектовање и изградња 
уређаја за пречишћавање 
отпадних вода 

- 5.200.000 - 5.200.000 - - 5.200.000 1 

  Изградња канализационе 
мреже у МЗ Барићи 

- 170.000 170.000 340.000 - 204.000 136.000 1 

  Изградња канализационе 
мреже у МЗ Доња Врућица 

- 150.000 150.000 300.000 - 180.000 120.000 1 

  Изградња секундарне 
канализационе мреже у Доњем 

- 150.000 150.000 300.000 - 180.000 120.000 1 
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Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2015-
2017.) 

Извори финансирања 

Приоритет7 
2015 2016 2017 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант 
средства 

Ружевићу 

 Изградња канализационе 
мреже у Бањи Врућици 

- 250.000 250.000 500.000 - 300.000 200.000 1 

  Изградња канализационе 
мреже у Гомјеници и Руднику 

- 325.000 325.000 650.000 - 390.000 260.000 1 

 Изградња канализационе 
мреже у МЗ Стењак 

- 170.000 330.000 500.000 133.000 167.000 200.000 1 

 Наставак изградње 
канализационе мреже у МЗ 
Ђулић 

- 50.000 50.000 100.000 60.000 - 40.000 1 

  Укупно објекти за 
каналисање и 
пречишћавање отпадних 
вода 

2.500.000 6.465.000 1.425.000 10.390.000 193.000 3.501.000 6.696.000  

2.3. Уређење корита ријека 
       

 

  Уређење корита ријека Велике 
и Мале Усоре 

277.400 300.000 200.000 777.400 200.000 277.400 300.000 1 

  Укупно уређење корита 
ријека 

277.400 300.000 200.000 777.400 200.000 277.400 300.000  

  УКУПНО КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

4.693.400 12.085.000 9.400.000 26.178.400 3.738.000 10.394.400 12.046.000  

3. ПРИВРЕДА 
 

 

  Изградња инфраструктуре у 
Пословној зони "Ланара" 

25.000 1.950.000 3.450.000 5.425.000 25.000 1.950.000 3.450.000 1 

  УКУПНО ПРИВРЕДА 25.000 1.950.000 3.450.000 5.425.000 25.000 1.950.000 3.450.000  

4. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ        
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Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2015-
2017.) 

Извори финансирања 

Приоритет7 
2015 2016 2017 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант 
средства 

СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 

Израда студије енергетске 
ефикасности на подручју 
општине Теслић 

 15.000 15.000 30.000 15.000 - 15.000 2 

 Енергетска ефикасност јавних 
установа 

175.000 - - 175.000 87.500 - 87.500 2 

  Енергетска ефикасност Дом 
здравља 

- 119.500 119.500 239.000 59.750 - 179.250 2 

 Енергетска ефикасност СМШ 
Јован Дучић 

- 50.000 50.000 100.000 50.000 - 50.000 2 

 Подршка програмима 
реконструкције школских 
објеката основног образовања 

 50.000 50.000 100.000 100.000 - - 3 

 Реконструкција локалних 
домова мјесних заједница 

30.000 30.000 30.000 90.000 90.000 - - 3 

 Израда студије изводљивости 
за топлификацију градског 
подручја 

- 400.000 - 400.000 - - 400.000 2 

 СОЦИЈАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

        

 Изградња куће за смјештај 
угрожених чланова 
породица жртава насиља у 
породици 

  150.000 150.000 37.500 - 112.500 3 

 Успостављање дневног 
центра за социјално 
угрожене категорије 

- - 50.000 50.000 12.500 - 37.500 3 
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Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2015-
2017.) 

Извори финансирања 

Приоритет7 
2015 2016 2017 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант 
средства 

становништва 

 УКУПНО ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ, ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
СОЦИЈАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

205.000 664.500 464.500 1.334.000 452.250 - 881.750  

  УКУПНО ПКИ 5.695.400 19.133.500 15.964.500 40.793.400 9.354.750 15.023.400 16.415.250  
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Укупна вриједност капиталних инвестиција општине Теслић предвиђених 

за финансирање у периоду oд 2015. до 2018. године износи 40.793.400 КМ. Од 

наведеног износа, 46,9% биће финансирано у 2016. години, што представља 

најзначајнији дио планираних средстава, док ће се у 2015. инвестирати 14%, те 

39,1% у 2017. години. 

Табела6.  Преглед укупне вриједности капиталних пројеката по областима 
динамика реализације финансијских средстава за период 2015-2018. година 

 

Назив пројекта 2015 2016 2017 
Укупна 

вриједност 
(2015-2017.) 

Путна 
инфраструктура 

772.000 4.434.000 2.650.000 7.856.000 

Комунална 
инфраструктура 

     4.693.400 12.085.000 9.400.000 26.178.400 

Привреда 25.000 1.950.000 3.450.000 5.425.000 
Енергетска 
ефикасност, заштита 
животне средине и 
социјална заштита 

205.000 664.500 464.500 1.334.000 

УКУПНО ПКИ: 5.695.400 19.133.500 15.964.500 40.793.400 

 

У структури извора финансирања Плана капиталних инвестиција 

најзначајнији удио је планиран да се обезбиједи из грант средстава, укупно 

16.415.250 КМ, односно 40,3% од укупно планираних средстава. Планирана 

буџетска средства Општине чине 22,9% укупно планираних средстава и износе 

9.354.750 КМ, док је планирано да се кредитним средствима обезбиједи 36,8% 

укупних средстава у вриједности од 15.023.400 КМ. 
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Графикон 4. Преглед извора финансирања Плана капиталних инвестиција 
 

9,354

15,023

16,415

Буџетска средства Кредитна средства Грант средства

Износ у милионима КМ

 

 

Графикон 5. Процентуална структура извора финансирања Плана 
капиталних инвестиција 

  

22,9%

36,8%

40,3%
Буџетска средства

Кредитна средства

Грант средства

 

У структури финансирања по областима најзначајнији дио средстава биће 

инвестиран у комуналну инфраструктуру, 26.178.400 КМ, односно 64,2 % од 
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укупно планираних средстава. За путну инфраструктуру укупно је планирано 

7.856.000КМ или 19,3%, за привредну инфраструктуру 5.425.000КМ или 13,3%, те 

за енергетску ефикасност, заштиту животне средине и социјалну заштиту 

1.334.000КМ односно 3,2%. 

 

Графикон 6. Процентуална структура финансирања по областима 
 

19,3%

64,2%

13,3%

3,2%

Путна инфраструктура

Комунална инфраструктура

Привреда

Енергетска ефикасност и 
заштита животне средине
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Прилози 

 

Прилог 1.  Одлуку о изради ревизије Стратегије развоја општине Теслић за 
период од 2010. до 2015. године и почетку израде Плана капиталних инвестиција за 
општину Теслић за период од 2010. до 2015. године 
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Прилог 2.  Пословник о раду Радног тима за ревизију Стратегије развоја и 

израду Плана капиталних инвестиција општине Теслић 
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Прилог 3. Уписница за приступање Партнерској групи 
 

У оквиру пројекта “Ревизија Стратегије развоја општине Теслић за период 
од 2010 до 2015. године (Стратегија) и израдe Плана капиталних инвестиција за 
општину Теслић за период од 2010 до 2015. године (План капиталних 
инвестиција)“ предвиђено је формирање Партнерске групе, коју ће чинити 
представници главних интересних скупина са подручја општине Теслић (јавни, 
приватни и невладин сектор). Чланови Партнерске групе учествоваће у свим 
фазама израде и имплементације Оперативног  плана реализације Стратегије, те 
Плана капиталних инвестиција Општине. 
 
Уписница  
 
за приступ Партнерској групи  
 
Име и презиме:_______________________________________________________________________ 
 
Организација:________________________________________________________________________ 
 
Телефон:_____________________________________________________________________________ 
 
Е-маил:_______________________________________________________________________________ 
 
 
Молимо Вас да одаберете једну или више радних група у којима желите 
учествовати на начин да ће те у празни квадратић испред одабране радне групе/а 
ставити знак X: 
 

 Радна група за локални економски развој (Индустрија, пољопривреда, 
туризам, грађевинарство, инфраструктура, мала и средња предузећа итд.) 

 Радна група за друштвени развој (Култура, спорт, образовање, млади, 
невладин сектор); 

 Радна група за заштиту животне средине (Заштита околиша - ваздух, вода 
тло, заштита  природе - биодиверзитет, управљање отпадом) 

 Радна група за израду Плана капиталних улагања (Привреда, саобраћајна 
инфраструктура, заштита животне средине, комунална инфраструктура, 
туризам итд.). 

 
 
 
Теслић,        Својеручни потпис 
 
30.04.2015.године       ______________________ 
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Прилог 4. Рјешење о именовању Партнерске групе 
 

 



48 

 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

Прилог 5. Образац за кандидовање приједлога пројеката капиталних 
инвестиција 
 

ОБРАЗАЦ ЗА КАНДИДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ 

УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2015 – 2018. ГОДИНА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ/ОРГАНИЗАЦИЈЕ:  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

I ОПИС ПРОЈЕКТА 

1. Назив пројекта: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Сектор:____________________________________________________________________________________ 

2.1. Подсектор:_______________________________________________________________________ 

 

3. Надлежна институција за покретање и имплементацију пројекта: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Опис пројекта 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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5. Локација пројекта 

________________________________________________________________________________________________ 

6. Намјена пројекта 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

II ПОТРЕБА ЗА ПРОЈЕКТОМ 

7. Ко ће имати највећу корист од пројекта? 

Сви грађани општинеТеслић 

Комерцијални сектор 

Индустријски сектор 

8. Који ће бити обим услуга које пружа пројекат? 

За цијелу општину Теслић 

За неколико мјесних заједница 

За једну или двије мјесне заједнице 

9. Коментар о потребама које ће овај пројекат задовољити: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

10. Како се те потребе тренутно задовољавају? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

11. Описати да ли постоји утицај пројекта на животну средину? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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III ПРИПРЕМЉЕНОСТ И ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 

12. Степен припремљености пројекта:                                                                        

Приједлог пројекта 

План пројекта      ДА       НЕ 
 Дјелимично 

Студија изводљивости         ДА            НЕ 
 Дјелимично 

Процјена утицаја на животну средину  ДА       НЕ 
 Дјеломично 

Остало _______________________________________________________________________________ 

 

13. Укупна вриједност пројекта:  _________________________ (КМ), од тога: 

 

Израда инвестиционо-техничке документације и прикупљање дозвола 

__________________ (КМ) 

Куповина земљишта      _____________________ (КМ) 

Изградња        _____________________ (КМ) 

Набавка и уградња потребне опреме    _____________________ (КМ) 

14. Потенцијални извори финансирања: Процентуално учешће у укупној 

вриједности пројекта:  

Буџетска средства                   _____________________% 

Кредитна средства      _____________________% 

Јавно-приватно партнерствo   ______________________% 

ЕУ фондови       _____________________% 

Остало_____________________________    ______________________% 

 
 
 
 



53 

 

 
 

15. Приједлог издатака на годишњем нивоу: 

 

Извор 
До сада 

уложено 

2015. 

година 

2016. 

година 

2017. 

година 

Буџетска 

средства 

    

Кредитна 

средства 

    

Јавно-

приватно 

партнерство 

    

ЕУ фондови     

Остало     

 

 

 

 

IV ПОДАЦИ О ИЗГРАДЊИ 

16. Врста инвестиције:  

 

Изградња нових објеката 

Оправке/реконструкције постојећих објеката 

Набавка опреме 

Остало_____________________________________________________________________________

_ 

 

17. Временски оквир пројекта-период изградње 

(мјесеци/година):_________________________________ 

 

V ЕФЕКАТ ПРОЈЕКТА 

18. Очекивана социо-економска корист пројекта:  

________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

19. Крајњи корисници пројекта:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________   

20. Процијењени ефекат завршеног пројекта: 

 

Повећани приход  

Смањени текући трошкови  

Нема утицаја на буџет  

Повећани трошкови  

Повећан број нових радних мјеста  

Остало_____________________________________________________________________________ 

 

21.  Повезаност са осталим пројектима: 

ДА         НЕ 

 

Назив пројекта    

_______________________________________________________________________ 

 

У каквој су вези_________________________________________________________ 

 

VI КОМЕНТАРИ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 

Образац је припремљен са циљем прикупљања приједлога пројеката за 

кандидовање пројеката за израду Плана капиталних улагања Општине Теслић за 

период 2015 - 2018 година.  

Искрено се надамо да ћете препознати значај који израда и 

имплементација Плана капиталних улагања Општине Теслић може имати за 

становнике и привреду Општине Теслић, те да ћете дати свој активни допринос у 

изради истог кроз попуњавање овог обрасца. 

У наставку је дато образложење за сваку горе наведену тачку:  

Тачка 1. Молимо Вас да упишете назив пројекта којег предлажете, 

Тачка 2. Молимо Вас да упишете на који се сектор и подсектор пројекат 

односи (Нпр. сектор: пољопривреда подсектор: ратарство), 

Тачка 3. Молимо Вас да наведете пуним именом 

институцију/организацију (министарство, општина, завод, служба, агенција итд. ) 

коју сматрате адекватном за имплементацију предложеног пројекта, 

Тачка 4. Молимо Вас да у овој ставци у пар реченица објасните о чему је 

ријеч у пројекту на начин да то разумију и читатељи који нису из струке/сектора, 

Тачка 5. Молимо наведите локацију пројекта, 

Тачка 6. Анализирајте пројекат у контесту значења за горе наведени 

сектор и аргументујте разлоге за његову проведбу у склопу Стратегије, 

Тачка 7. Молимо Вас да наведете ко ће остварити највећу корист од овог 

пројекта (могуће навођење више понуђених ставки), 

Тачка 8. Молимо Вас да наведете који ће бити обим услуга које пружа 

пројекат (могуће навођење више понуђених ставки), 

Тачка 9. Молимо Вас да идентификујете и наведете потребе које ће се овим 

пројектом задовољити, 

Тачка 10. Молимо Вас да идентификујете како се тренутно задовољавају 

те потребе, као и кључне проблеме који се рјешавају овим пројектом, 

Тачка 11. Молимо Вас да опишете да ли постоји утицај пројекта на 

животну средину (позитиван или негативан), 

Тачка 12. Молимо Вас да наведете у којој фази разраде је предложени 

пројекат (могуће навођење више понуђених ставки), 
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Тачка 13. Молимо Вас да наведете процијењени износ финансијских средстава 

потребних за реализацију пројекта у КМ, 

Тачка 14. Молимо Вас да наведете потенцијалне изворе финансирања (могуће 

навођење више понуђених ставки) те процентуално учешће тих средстава у 

укупној вриједности пројекта, 

Тачка 15. Молимо Вас да наведете приједлог издатака на годишњем нивоу (од 

процијењеног износа финансијских средстава потребних за реализацију пројекта 

у КМ), 

Тачка 16. Молимо Вас да наведете врсту инвестиције коју пројекат обухвата 

(могуће навођење више понуђених ставки), 

Тачка 17. Молимо Вас да наведете очекивано трајање пројекта, 

Тачка 18. Молимо Вас да наведете очекиване социо-економске користи од 

реализације и имплементације предложеног пројекта, 

Тачка 19. Молимо Вас да наведете идентификоване крајње кориснике пројекта 

(оне који ће дугорочно имати користи од резултата пројекта нпр. локална управа, 

грађани, шира друштвена заједница и др.), 

Тачка 20. Молимо Вас да наведете ефекат завршеног пројекта (могуће навођење 

више понуђених ставки), 

Тачка 21. Молимо Вас да наведете да ли постоји повезаност са осталим 

пројектима, уколико је одговор ДА навести са којим пројектом и објаснити у којој 

су вези, 

Захваљујемо се на издвојеном времену за попуњавање овог обрасца. 
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Прилог 6. Одлука о формирању критеријума за бодовање и рангирање 
приједлога пројеката капиталних инвестиција 
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