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I			Увод	
	
Стратегија развоја општине Теслић је донесена од стране Скупштине 

општине за период 2018-2027. године. Документ који је усвојен садржи и план 
имплементације по годинама (за петогодишњи период), у коме су дефинисани и 
пројекти за 2021. годину. Скупштина општине је на засједању у априлу 2021. 
године донијела годишњи план имплементције Стратегије за 2021. годину. 
Подаци који су дати у извјештају се односе на програме и пројекте који су 
дефинисани наведеним планом, износе потребних средстава, структуру, изворе 
средстава и остварене резултате.  

У зависности од врсте, значаја и сложености пројеката, предвиђено је да се 
реализација дијела пројеката одвија у једној календарској години, док се за дио 
пројеката предвиђа имплементација током више година или током читавог 
стратешког периода.  

 
										II		Преглед	реализације	активности	у	2021.	години 

	
Планом имплементације за 2021. годину је планирана реализација укупно 41 

пројекта  чији преглед је приказан у табели 1. Стратегијом развоја је предвиђено 
да се дио пројеката реализује у току редовних активности општинске управе, 
јавних предузећа и установа, те за њихову имплементацију стратешким 
документима нису предвиђена посебна средства. 

У табели 1. пројекти су подијељени у 3 групе, у складу са дефинисаним 
стратешким циљевима: пројекти усмјерени на економски развој (16 пројеката), 
пројекти унапређења инфраструктуре и заштите животне средине (14 пројеката) 
и пројекти друштвеног развоја (11 пројеката). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Табела	1.	Преглед	пројеката	планираних	за	реализацију	у	2021.	години	

Рб.	 Назив	пројекта	
	

Веза	са	
стратегијом	

Планирани	износ	
средстава	у	2021.	
години	(КМ)	

Реализовани	
износ	у	2021.	
години	(КМ)	

Резултат	у	2021.	години	

															
	ЕКОНОМСКИ	РАЗВОЈ	

	

1.	
Израда анализе о потребама 
послодаваца за радном 
снагом 

П 1.1.1.1. 
У оквиру редовних 

послова 
- 

У децембру 2021. извршено анкетиране послодаваца које је 
садржало питања о радној снази и квалитету јавних услуга. 
Укупно анкетирано 23 предузећа и предузетника. 

2.	

Обезбјеђење техничке 
подршке приведним 
субјектима  у припреми 
пројеката за приступ 
донаторским фондовима 

П 1.1.1.2. 
У оквиру редовних 

послова 
- 

Током 2021. године у сарадњи са предузећем Агрона из Зворника 
припремљена апликација за изградњу откупне станице. Пројекат 
одобрен за финансирање (укупне вриједности 250.000 КМ). 

3.	
Организација едукације 
привредника према 
исказаним приједлозима 

П 1.1.1.3. 
У оквиру редовних 

послова 
- 

До краја године није било приједлога за одржавање ове 
активности, али иста би се тешко и реализовала због уведених 
епидемиолошких мјера. 

4.	

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

П 1.1.2.1. 
220.000 

Општина  
 

84.000 

Општина је у оквиру подстицаја привреди реализовала мјеру 
новог запошљавања у постојећим привредним субјектима те су 
додијељени подстицаји за 22 ноозапослена радника. 
 

5.	

Пројекат финансијске 
подршке запошљавању у 
почетним бизнисима (start 
up) 

П 1.1.2.2. 

60.000  
Општина: 30.000 
Остали извори: 

30.000 

160.000 

Општина је у оквиру подстицаја привреди реализовала мјеру 
самозапошљавања и регистрације 33 предузетничке дјелатности 
младих и рањивих категорија. 

6.	

Подршка привредним 
субјектима при градњи 
пословних објеката у 
пословним зонама кроз 

П 1.1.4.1. 
У оквиру редовних 

послова 
- Током 2021. године није било градње у пословним зонама. 



обезбјеђење повољних услова 
и рокова плаћања 

7.	

Ажурирање базе података о 
активним привредним 
субјектима и инвестиционим 
локацијама на подручју 
општине 

П 1.1.4.2. 
У оквиру редовних 

послова 
- 

У оквиру испуњавања услова БФЦ стандарда, ажуриране све базе 
података о активним привредним субјектима. Сви подаци и 
информације који могу бити од помоћи потенцијалним 
инвеститорима редовно се ажуирирају и доступни су на сајту 
www.investinteslic.com . 

8.	

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

П 1.2.1.1. 

175.000  
Општина 165.000 

Остали извори 
10.000 

127.500 
У оквиру програма подршке развоју пољопривреде, додијељен 
подстицај за 131 пољољопривредног произвођача у заснованој 
пољопривредној производњи. 

9.	

Подршка пројектима 
намијењеним набавци 
опреме за прераду, чување и 
дистрибуцију 
пољопривредних производа 

П 1.2.1.2. 
100.000  

Општина 50.000 
Остали 50.000 

39.000 

У оквиру наведеног пројекта изграђена 4 обора за стоку, 
заснована 3 малињака, изграђена 1 АПИ комора, 1 силос, 
опремљен 1 пластеник и адаптирана и изграђена 3 пастрмска 
рибњака. 

10.	

Финансијска подршка 
унапређењу сарадње 
пољопривредних 
произвођача и прерађивача 
пољопривредних производа 

П 1.2.1.3. 
3.000 

Општина  
 

 4.500 
Реализована манифестација Плодови села и одлазак на 
организовану изложбу пољопривредних производа у Добој. 

11.	
Пројекат подршке развоју 
сточарске производње 

П 1.2.2.1. 
20.000  

Општина 
12.000 Адаптирана 4 стајска објекта. 

12.	
Пројекат подршке развоју 
воћарске производње 

П 1.2.2.2. 
 

50.000  
Општина 

43.000 
Кроз стручну подршку и подстицаје подржана примјена стндарда 
савремене производње код 52 произвођача. 

13.	
Едукација пољопривредника 
из области сточарства,  
воћарства и производње 

П 1.2.2.3. 
2.000 

Општина  
2.000 

 
Проведено 10 организованих теоретских предавања и 
практичних показних вјежби. 



биолошки исправне хране  

14.	

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

П 1.3.1.1. 
64.000 

ТОТ  
Екстерни извори 

173.286 
Туристичка 

организација 
89.966 

Донатор 
83.320 

У току 2021. године према Извјештају о раду Јавне установе 
Туристичка организација општине Теслић на подручју општине 
је забиљежено 183.304 ноћења, што је значајан пораст у односу 
на претходну годину (повећање за 50.786 ноћења). Током 2021. 
године реализовано је неколико пројеката који су представљени 
у поменутом извјештају. 

15.	
Организација програма 
едукације кадрова у туризму 

П 1.3.1.2. 
У оквиру редовних 

послова 
200 

У оквиру рада Туристичке организације Теслић, извршена обука 
за планинарског водича. У оквиру пројекта који је финансирао 
ГИЗ извршена обука за сеоска домаћинства. Укупно 
организовано 10 предавања. 

16.	 Израда базе података 
приватног смјештаја 

П 1.3.1.4. 
У оквиру редовних 

послова 
- Није било активности током 2021. године. 

Укупно	економски	развој	(КМ)	 694.000	 645.486	 Остварење:	93%	
	

УРЕЂЕЊЕ	ИНФРАСТРУКТУРЕ	И	ЗАШТИТА	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ	(капиталнe	инвестиције)	
	

1.	

Изградња секундарне 
водоводне мреже у насељима 
Радња, Растуша, Осивица, 
Укриница, Чечава, Љељуг и 
Влајићи, Густи Теслић, 
Брезна и Јасенова 

П 3.1.1.2. 
7.500.000  

Eкстерни извори 

4.877.306 
Кредитна 
средства 

Током 2021. године започете активности на изградњи 
секундарне водоводне мреже и кућних прикључака у насељима 
Осивица, Горња Радња,  Укриница, Растуша и Чечава.  

2.	

Унапређење снабдијевања 
водом МЗ које нису 
обухваћене снабдијевањем из 
градског водовода   

П 3.1.1.3. 
30.000  

Општина 
139.231  

 

Завршена изградња дистрибутивног и секундарног водовода 
Барићи-Ирице. Осим наведеног, обезбијеђена средства Фонда за 
заштиту животне средине РС за водовод у Блатници, извршена 
израда идејног рјешења и пројекта реконструкције. Израђен 
пројекат реконструкције водовода у Прибинићу.  

3.	 Реконструкција и проширење 
капацитета филтер станице и  

П 3.1.1.5. 
2.000.000 

Кредит 50% 
2.321.068 
Општина 

Ријешени имовинско правни односи, проведена процедура јавне 
набавке за грађевинске радове и започети радови на лагунама за 



реконструкција примарног 
вода градског водовода 
 

Грант 50% 537.429 
Чешка развојна 

агенција  
1.783.639 

муљ и ископу за нову технолошку линију. Извршена набавка 
дијела опреме (ламеласти сепаратори, пумпе и сл.). Проведена 
јавна набавка за пројектовање реконструкције АЦ вода у 
градском подручју. 

4.	

Изградња канализационе 
мреже за насеља Бања 
Врућица, Доња Врућица, 
Гомјеница, Барићи, Ружевић, 
Рудник, Ђулић, Стењак и 
Жарковина и изградња 
пречистача отпадних вода 

П 3.1.2.1. 

450.000 
Општина 220.000 

Остали извори 
230.000 

1.478.320 
Општина 
107.828 
Кредит 

1.370.492 

Извршена изградња дијела дистрибутивне канализационе мреже 
у Бања Врућици, Ђулићу, Руднику и Бардацима. Израђена 
пројектна документација за канализацију у Бардацима. Потписан 
уговор о извођењу радова за пречистач отпадних вода у 
Жарковини и започети радови. 

5.	
П.3.2.2.1. Регулација корита 
Мале и Велике Усоре  
 

П 3.1.2.2. 
1.200.000  

екстерни извори 
- 

У протеклој години није било активности на реализацији 
Пројекта. 

6.	

Пројекат опремања 
територијалне ватрогасне 
јединице према годишњем 
програму 

П 3.2.2.2. 
119.000  

ТВЈ 
17.284 

ТВЈ 
Извршенo сервисирање опреме, набавка опреме за ватрогасце и 
набавка резервних дијелова и материјала. 

7.	
Пројекат модернизације и 
одржавања мреже локалних 
путева 

П 3.3.1.1. 
65.000  

Општина 
146.009  

Извршена модернизација  и одржавање путева Милан поље-
Младиковине, Блатница-Михајловац, Теслић-Укриница-Чечава, 
Теслић-Витковци и Блатница-Луг Марковићи. 

8.	
Изградња улица  према 
годишњем програму 

П 3.3.1.2. 
900.000  

Општина 200.000 
Кредит 700.000 

87.736 
Реализовано асфалтирање дијела улице Косовска, започета 
изградња дијела улице Војводе Мишића (кроз пословну зону 
Борја). 

9.	
Реконструкција градског 
моста 

П 3.3.1.3. 
600.000  
Кредит 

19.380 
Израђено идејно рјешење и започета израда главног пројекта 
моста.  

10.	
Модернизација 
некатегорисаних путева 
према годишњем плану 

П 3.3.1.6. 

635.000 
Општина 335.000 

Остали извори 
300.000 

441.149 
Преглед реализованих активности детаљно дат у Извјештају о 
реализацији програма изградње инфраструктуре на подручју 
општине Теслић из марта 2022. године. 



11.	
Проширење капацитета и 
рекултивација градске 
депоније 

П 3.4.1.1. 
100.000  

Општина 
12.000  

КП Комуналац 
Није било активности током протекле године, осим редовног 
пресипања депоније. 

12.	

Израда студије изводљивости 
рекултивације депоније и за 
увођење система раздвајања 
чврстог отпада 

П 3.4.1.2. 
42.000 

КП Комуналац 

42.100 
ФЗЖС РС 

30.000 
КП Комуналац 

12.100 

КП Комуналац обезбиједио средства за израду пројекта 
рекултивације градске депоније од стране Фонда за заштиту 
животне средине Републике Српске, пројекат завршен крајем 
2021. године. 

13.	
Проширење обухвата 
прикупљања чврстог отпада 

П 3.4.1.3. 
10.000  

КП Комуналац 
- Није било активности на наведеном пројекту. 

14.	
Унапређење комуникације са 
корисницима услуга 
управљања чврстим отпадом 

П. 3.4.1.4. 
У оквиру редовних 

послова 
- 

Активности проведене у оквиру редовних послова КП 
Комуналац.  

Укупно	инфраструктура	и	
заштита	животне	средине	(КМ) 

13.651.000	 9.581.583	 Остварење:	70,2% 

	
ПРОЈЕКТИ	ДРУШТВЕНОГ	РАЗВОЈА	

 

1.	
Унапређење услужне и 
развојне компоненте 
општинске администрације 

П 2.1.1.1. 
У оквиру редовних 

послова 
400  

У децембру 2021. године проведено испитивање задовољства 
грађана комуналним и општинским услугама. 

2.	

Одржавање и унапређење 
wеb странице са on line 
сервисом за комуникацију са 
грађанима 

П 2.1.1.2. 
У оквиру редовних 

послова 
- 

Одсјек за информисање је у оквиру МЕГ пројекта укључен у 
израду нове апликације за комуникацију са грађанима под 
називом e-citizen. Апликација је током 2021. године додатно 
унапријеђена. 

3.	
Израда урбанистичког плана 
општине 

П 2.1.1.5. 
43.000 

Општина 
53.472 

У току 2021. године реализоване активности на изради нацрта 
Урбанистичког плана. Носиоц израде Плана је Урбис центар 
Бањалука. 

4.	
Унапређење знања и 
вјештина службеника 

П 2.1.1.6. 
У оквиру редовних 

послова 
- 

Службеници похађали обуке према годишњем плану обука из 
различитих области: јавне набавке, јачања интегритета, 



општинске управе по 
годишњем плану 

припрема пројектних приједлога, родне равноправности, 
заштите животне средине и сл. 

5.	
Пројекат уређења и 
опремања теренских 
амбуланти 

П 2.2.1.1. 

87.500  
Општина 20.000 

Дом здравља 
67.500  

63.000 
Општина 50.000

Дом здравља 
13.000 

Извршена адаптација простора у друштвеном дому у Ђулићу и 
формирана теренска амбуланта. 

6.	
Успостављање центра за 
културу 

П 2.2.2.1. 
 

67.500  
Општина 

81.595 
Општина 

69.980 
Остали извори 

11.615 

Детаљан извјештај о раду ЈУ Културни центар Теслић је 
представљен за сједници Скупштине општине у марту 2022. 
године. 

7.	
Пројекат подршке културно-
аматерским друштвима 

П 2.2.2.2. 
86.000 

Општина 

94.496 
Општина 

85.541 
Остали извори 

8.955 

СПКД ''Просвјета'' и БКД ''Препород'' су друштва са 
дугогодишњом традицијом и током 2021. године су реализовали 
низ активности које су представљене у извјештају који је 
разматран на сједници СО Теслић у марту 2022. године. 

8.	
Реконструкција локалних 
домова мјесних заједница 

П 2.2.2.3. 
25.000 

Екстерни извори 
- Током 2021. године није било реализације наведеног пројекта. 

9.	
Финансијска Подршка 
пројектима НВО у области 
културе 

П 2.2.2.4. 
130.000 

Општина 
112.194 

 
Детаљан преглед додијељених средстава је дат у посебном 
извјештају који је разматран у априлу 2022. године. 

10.	
Подршка спортским 
удружењима и клубовима по 
годишњем програму 

П 2.2.3.1. 
320.000 

Општина 
284.000 

 
Детаљан преглед рада спортских клубова је дио посебног 
извјештаја. 

11.	
Пројекат стипендирања 
ученика и студената 

П 2.2.4.3. 
320.000 

Општина 
300.900 

Олакшани су услови школовања за 285 студента и ученика 
средњих школа у школској 2020/21 години.  

Укупно	друштвени	развој	(КМ)	 1.079.000	 990.057	 Остварење	91,8%	

Укупно	реализација	Плана	(КМ) 15.424.000	 11.217.126	 Укупно	остварење:	72,7%	



 
 

III	Закључак	
	
Према подацима који су напријед наведени, од укупно планираних 41 

пројекта у 2021. години, у реализацији се током 2021. године налазило укупно 35 
пројеката. До краја 2021. године, од наведених,  су завршена укупно 2 пројекта. 
Наведени пројекти обухватају и пројекте који су предвиђени да се реализују у 
више година. 

У погледу средстава потребних за реализацију Плана, укупно је предвиђено 
да се издвоји 15.424.000	КМ. У 2021. години, укупно је реализовано 11.217.126	
КМ.		

Гледано по секторима, у сектору унапређења пословног окружења и 
привреде је укупно планирано  694.000 КМ, а реализовано је укупно 645.486	КМ. У 
сектору заштите животне средине и инфраструктуре, укупно је планирано 
13.651.000 КМ а реализовано је 9.581.583 КМ. У сектору друштвеног развоја 
планирано је   1.079.000 КМ а реализовано укупно 990.057 КМ. 

План имплементације у 2021. години је, изражено у процентима, укупно 
реализован у износу 72,7%.  
																			
	
															Обрађивач:																																																																											Предлагач:										
Одјељење	за	привреду	и																																																					Начелник	општине		
										пољопривреду																						
															
 

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


