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 I Увод 
 

 Предвиђање трошкова капиталних улагања који се дефинишу Планом 

капиталних инвестиција је претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те 

адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Ови планови 

омогућавају координацију између годишњег буџета и буџета за капиталне 

пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета.  

 План капиталних инвестиција обухвата инвестиције које су дефинисане за 

вишегодишњи период (4 до 6 година), а често је тај период краћи због реалнијег и 

прецизнијег планирања. Капиталне инвестиције се у Плану капиталних 

инвестиција дефинишу према неколико критеријума: периоду реализације, 

роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције,  и 

структури финансирања према изворима. 

 Под капиталном инвестицијом или капиталним пројектом се сматра 

инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна 

финансијска улагања и очекиваног је вијека трајања дужег од једне године. У 

зависности од својих специфичности, природе проритета, финансијских 

могућности и сл. свака локална заједница сама дефинише шта се подразумијева 

капиталном инвестицијом1.  

У табели 1. је дат општи примјер капиталних инвестиција. 

 
Табела 1.Примјери капиталних инвестиција 

 
Врста капиталне 

инвестиције 
Примјер 

Изградња нових и 
проширивање постојећих 
објеката 

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

Рехабилитација или замјена 
Постојећи објекти као што су зграде, паркови, улична расвјета, 
водоводни и канализациони системи. 

Опремање јавних простора 
У случајевима нове изградње набавка намјештаја, 
канцеларијске опреме, опреме за игралишта и сл. 

Опрема веће вриједности 

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. 

Реконструкција постојећих 
објеката 

Обухвата  реконструкцију путева и зграда укључујући и нове 
кровове и веће поправке електричних инсталација, водовода, 
канализације и гријања.  

 
 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 

                                                             
1 Тим за израду стратегије развоја општине Теслић и Плана капиталних инвестиција који је 
именовала Скупштина општине одлуком број 01-022-16/17, је донио критеријумe за бодовање и 
рангирање капиталних пројеката. 
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на потребе за капиталним улагањима. Поред наведеног, План капиталних 

инвестиција помаже општинама и у сљедећем:  

 

 Повећању кредитне способности и обезбјеђењу финансијске стабилности; 

 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 финaнсирање капиталних 

инвестиција разматрајући више извора финансирања, као што су капитални 

приходи, дуг, резерве, дотације и партнерства јавног и приватног сектора.  

 

 Процес израде ПКИ је текао паралелно са израдом Стратегије развоја те су и 

социо-економска анализа, укључивање јавности кроз формирање Партнерске 

групе, кандидовање и одабир пројеката текли као јединствен процес за израду оба 

документа.  

 

 II Процес израде Плана капиталних инвестиција  општине 
 Теслић за период од 2018. до 2020. године 
 
 Скупштина општине Теслић је дана 09.02.2017. године донијела Одлуку о 

приступању изради стратегије развоја и плана капиталних инвестиција (у даљем 

тексту ПКИ). 

 Скупштина општине је на истој сједници донијела Одлуку о именовању Тима 

за израду стратегије развоја и плана капиталних инвестиција. Тим за израду 

стратегије и ПКИ чине:  

 

1. Милован Станковић, координатор тима,  

2. Борислав Тешић, члан,  

3. Касим Салкић, члан,  

4. Мира Кузмановић, члан,  

5. Вања Бијелац, члан,  

6. Његомир Кљечанин, члан  

7. Игор Јовановић, члан,  

8. Младен Кованушић, члан,  

9. Добринко Лукић, члан и 

10. Наташа Јовичић, члан.  

 

 По оснивању, Тим за израду Плана капиталних инвестиција усвојио је 

Правилник о раду. 

 Овим Правилником су дефинисани начин рада и задаци Тима за израду 

Плана капиталних инвестиција. Основни задаци Тима за израду ПКИ укључују: 
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 Усвајање јединственог обрасца за подношење приједлога пројеката за ПКИ; 

 Верификацију прикупљених приједлога за инвестирање тј. потврђивање да 

ли су приједлози потпуни, као и да ли су прихватљиви у финансијском и 

техничком смислу; 

 У сарадњи са надлежним службама врши допуну потребних података у 

предлозима за инвестирање, додавање информација и података које 

недостају; 

 Дефинисање критеријума оцјењивања инвестиционих пројеката у складу са 

прихваћеним критеријумима, тако што ће израчунати број бодова за сваки 

пројекат и рангирати га према броју добијених бодова; 

 Израда завршног радног приједлога Плана капиталнх инвестиција. 

 Образац за кандидовање пројеката за израду ПКИ је био подијељен на 4 

тематска поглавља.  

 У првом поглављу, које се односило на опис пројекта, била су заступљена 

питања о називу пројекта, сектору и подсектору у којем пројекат треба да се 

реализује, надлежној институцији за имплементацију пројекта, основним 

пројектним активностима (опис пројекта), трајању пројекта, локацији и намјени 

пројекта. 

 Друго поглавље наведеног обрасца је обухватало питања о потреби за 

пројектом, затим ко ће имати највише користи од пројекта, које ће потребе бити 

задовољене пројектом, утицај на животну средину и колики дио територије 

општине ће бити обухваћен пројектом. 

 Треће поглавље је укључивало питања о спремности за реализацију и 

трошковима пројектима. Нека од најважнијих питања у овом поглављу су се 

односила на степен припремљености пројекта, укупну вриједност пројекта, 

структуру трошкова и потенцијалне изворе финансирања.  

 Четврто поглавље је обухватало информације о ефектима предложеног 

пројекта, као што су корист пројекта, крајњи корисници, повезаност са другим 

пројектима и процијењени ефекат након реализације капиталног пројекта. 

 Евалуација приједлога пројеката извршена је од стране Тима за израду ПКИ 

и то према унапријед дефинисаним критеријумима од стране Тима за израду ПКИ2. 

Након извршене евалуације, Тим за израду  ПКИ је дефинисао укупно 24 

пројекта чија имплементација је планирана у периоду 2018-2020. године.  

 

 III Социо-економска ситуација на подручју општине Теслић 
 
 III.1. Општи подаци 
 Општина Теслић географски је смјештена у сјеверном дијелу Републикe 

Српскe и Босне и Херцеговине. Површина општине износи укупно 846 км² што је 

чини једном од највећих општина у БиХ према величини територије. Општина 

Теслић граничи са десет општина укључујући: Добој, Тешањ, Маглај, Жепче, Зеница, 

Травник, Котор Варош, Челинац, Прњавор и Станари.  

                                                             
2 Kритеријуми за бодовање приједлога пројеката су дати у прилогу Плана. 
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 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 

повезује Теслић са Добојем, а према западу са Котор Вароши, Бања Луком, 

Приједором и Новим Градом. 

 Подручје општине Теслић одликује умјерено-континентална клима са 

просјечном годишњом температуром од 10˚C. Најтоплији мјесец у години је јули са 

просјечном средњом температуром од 19,3˚C, док је најхладнији јануар са -1,7˚C. 

Љетњи период карактеришу релативно велика количина падавина, посебно у јуну 

(108 мм) и доста честе локалне непогоде праћене градом (посебно у брдско- 

планинском дијелу). 

 

 III.2. Демографски подаци 

 

 Према резултатима пописа проведеног 2013. године на подручју општине 

Теслић живи 38.536 становника, од чега 19.857 жена и 18.679 мушкарца. Према 

националној припадности најзначајније учешће у проценту од 75,4% имају Срби, 

Бошњаци 18,6%, Хрвати 3,7% и остали 2,3%.   

 Општина Теслић спада у ред мање насељених општина у Босни и 

Херцеговини. Према резултатима пописа, просјечна густина насељености је  45,5 

становника/км2. На простору општине налази се 57 насељених мјеста у оквиру 49 

мјесних заједница. Степен урбанизације је низак, и у демографској структури 

превладава рурално становништво, које чини 60% од укупног броја становника. 

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

 Општина Теслић у периоду 2012-2016. биљежи константан пад броја 

становника, смањењем природног прираштаја (већи број умрлих од рођених) и 

унутрашњом миграцијом становништва (пресељење у друге општине). Од 2012. до 

2016. године  умрло је 452 становника више него што је рођено беба, те је сваке 

године у посматраном периоду тај тренд био негативан. Разлози за миграцију су 

бројни од образовања и запошљавања до потраге за бољим квалитетом живота. 

 

 III.3. Стање и кретање на тржишту рада 

 

 Према званичним подацима, на дан 30.04.2017. године, број запослених је 

био 7.558 радника, док је број незапослених био 3.760. У 2013. години, учешће 

укупног броја незапослених је у односу на број запослених  износио 71%, док је тај 

однос у 2017. смањен за 21,3% и износио је 49,7%.  

 Процјењује се да на годишњем нивоу око 250 младих који заврше 

средњошколско или високо образовање уђе на тржиште рада општине Теслић, што 

представља велики потенцијал када је у питању млада радна снага. 



6  

 Званични подаци о кретању на тржишту рада се исказују кроз основне 

индикаторе запослености: стопа активности, стопа запослености и стопа 

незапослености.  

 Према подацима из априла 2017. године, 35,74% радно способног 

становништва ради или активно тражи посао, док је 64,26 % неактивно, тј. не тражи 

или је обесхрабрено да тражи посао, док 23,86% радно способног становништва 

ради, а 33,22% радне снаге је незапослено. Према захтјевима послодаваца је 

примјетан недостатак квалификованих радника у производним дјелатностима, 

посебно у секторима обраде метала и дрвета. У овим секторима је изражен и 

недостатак радника са високом стручном спремом-инжењера.  

  

  Запосленост  

 

 Упркос повећању броја привредних субјеката, локална економија не може 

осигурати довољан број радних мјеста за постојећу понуду радне снаге и младе који 

улазе на тржиште рада.   

 Кретање броја запослених у периоду 2007-2017. на подручју општине Теслић  

је приказано на графикону  број 1. 

 

Графикон 1. Преглед кретања запослености 2007-2017. 
 

 
         Извор: Анализа економских индикатора општине Теслић за период 2007-2013.год. и ПУРС,     

прилагођено 

  
 У 2017. години, достигнут је ниво запослености из 2007. године  и већи је за 

7,17%, али  је и даље неопходно усмјеравати напоре ка подршци запошљавању, како 

би се отклонили негативни развојни ефекти изражене  незапослености. 

  

 Кретање незапослености  

 

 Према подацима Завода за запошљавање РС, Биро Теслић на дан 30.4.2017. 

године стање броја незапослених лица је 3.760.  

 
Табела 2: Општи подаци о незапослености 
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СТАТУС НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 31.12.2015. 31.12.2016. 30.4.2017. 

Учесници рата ВРС 730 678 668 

Чланови породица погинулих бораца 82 62 60 

Особе са инвалидитетом 85 78 79 

Лица са сталним пребивалиштем 3.484 3.130 3.133 

Прогнана-расељена лица 149 137 128 

Избјегла лица 13 11 11 

Повратници  578 504 488 

Страни држављани 1 1 0 
УКУПНО 4.225 3.783 3.760 

          Извор: ЗЗЗ Биро Теслић 

 
 Презентовани подаци у табели 3. указују да укупан број незапослених има 

тенденцију опадања. 

 

 

  III.4. Локални економски контекст 

 

 Укупни приходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине 

Теслић у 2016. години износили су 295.987.999 КМ, док су у 2015. години укупни 

остварени приходи износили 267.831.988 КМ. То показује да су пословни субјекти 

у 2016. години остварили раст укупних прихода у односу на 2015.годину за 

28.156.011 КМ, или процентуално 10.51%.  

 Укупни расходи пословних субјеката регистрованих на подручју општине 

Теслић у 2016. години износили су 272.383.341 КМ, док су у 2015. години укупни 

остварени расходи износили 256.869.276 КМ. То показује да су пословни субјекти у 

2016. години остварили раст укупних расхода у односу на 2015. годину за 

15.514.065 КМ, или процентуално 6.03 %. 

 Прерађивачка индустрија је најзаступљенија грана привреде општине 

Теслић у којој послује највише предузећа. Према класификацији дјелатности у 2016. 

години, у оквиру прерађивачке индустрије послује 70 привредних субјеката, од 

чега се 23 пословна субјеката  баве прерадом дрвета. Укупни приходи прерађивачке 

индустрије износе 149.115.672 КМ.  

 У овом сектору је укупно запослено 2.663 радника, а просјечна бруто плата 

износи 639 КМ, што је за 34% ниже од републичког просјека у овој дјелатности. 

Укупан извоз који су предузећа из ове области остварила у 2016. години износи 

67.841.752 КМ. 

 Трговина на велико и на мало, је привредна грана која по величини укупног 

прихода заузима друго мјесто привреде општине Теслић. У оквиру ове гране, 

послује 41 привредни субјекат од чега се њих 20 бави трговином на велико. Ова 

привредна грана је у 2016. години остварила укупан приход од 75.051.148 КМ, и 

запошљавала је 339 радника, са просјечном бруто платом од 633 КМ (у 
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презентованим подацима нису обухваћени показатељи за самосталне 

предузетнике). 

 Према броју предузећа, грађевинарство  је грана која је  на трећем мјесту са 

укупно 20 привредних субјеката, од чега се 8 привредних субјеката бави 

специјализованим грађевинским дјелатностима. Укупни приходи ове гране износе 

13.852.479 КМ. У овом сектору је укупно запослен 291 радник, а бруто плата износи 

у просјеку 520 КМ.  

 У току 2016. године пословни субјекти су пословали у 40 различитих области 

те највећи приходи су остварени у следећим областима: 

 Трговина на велико                                                                                              65.050.961 КМ                                                                                          

 Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја  31.146.977 КМ   

 Дјелатности  здравствене заштите                                                               23.079.553 КM 

 

 У погледу просјечно остварених плата, здравствена дјелатност биљежи 

највећу просјечну бруто плату од 989 КМ, док је у грађевинарству најнижа 

просјечна бруто плата и износи 520 КМ.  

 Укупан број запослених у регистрованим пословним субјектима на подручју 

општине Теслић у 2016. години износио је 4.256, док је у 2015. години број 

запослених износио 3.936, што је за 320 радника више у односу на 2015. годину.  

 Прерађивачка индустрија  је на првом мјесту по броју запослених радника на  

територији општине Теслић, а укупан број запослених у овој грани је 2.662 и у 

односу на 2015. годину је већи за 213. 

 Од наведеног броја, највећи број запослених је у области производња коже и 

производа од коже, гдје је број запослених у 2016. години повећан за 116 радника у 

односу на 2015. годину.  

 Трговина на велико и на мало, без самосталних предузетника, је подручје 

које је на другом мјесту по броју запслених на територији општине Теслић, са 

укупним бројем запослених 339 у областима које обухвата ово подручје, гдје је 

забиљежен пораст броја запослених за 70 нових радника у односу на претходну 

годину.  

 Према броју запослених,  сектор здравствене заштите и социјалног рада са 

484 запослена, се налази на трећем мјесту. 

 
  III.5. Путна и комунална инфраструктура 

 

 Путна инфраструктура 

 Најближа жељезничка станица (Добој) удаљена је 25 км од Теслића а 

најближи аеродром Маховљани  Бања Лука око 100 км. Цестовни транспорт и 

саобраћај су изузетно значајни за подручје општине Теслић. Значају путне мреже 

доприноси чињеница да општина Теслић заузима велику површину те да су  

поједина насељена мјеста знатно удаљена од градског подручја. 
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 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. 

 Град Теслић је смјештен поред магистралног пута М-4 који спаја Добој и Бању 

Луку и представља најзначајнију саобраћајницу општине. Удаљен је од Добоја 25 

км, а од Бања Луке 85 км. Овај пут непосредно повезује девет насељених мјеста 

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

путеви повезује већи број насељених мјеста у општини Теслић. Постоји 10 праваца 

локалних путева укупне дужине 99,4 км. У периоду од 2010. до 2016. године 

модернизовано је 35 км локалних путева. Укупна дужина локалних путева која је 

асфалтирана износи 83 км. Укупна дужина некатегорисаних путева је 625 км од 

чега је асфалтирано  135 км. 

 

 Водоводна и канализациона инфраструктура  

 Водоводним и канализационим системом на подручју општине Теслић 

управља предузеће комуналних дјелатности „РАД“ а.д. Теслић. 

 Основна дјелатност предузећа је производња и дистрибуција питке воде, 

сакупљање и каналисање отпадних вода те изградња и одржавање водоводне и 

канализационе мреже. 

 Сам водозахват смјештен је на ријеци Велика Усора на удаљености осам 

километара узводно од Теслића у насељу Студенци. Сирова вода се захвата 

директно из ријеке и преко таложника уз помоћ хемијских средстава врши се 

таложење нечистоћа. Са таложника вода се доводи до пјешчаних филтера гдје се 

врши филтрација а затим у резервоару од 400 м3 врши се дезинфекција.  Просјечна 

производња је око 55 лит./сек. и годишње се преради  око 1.720.000  м3 воде. 

 Дужина дистрибутивне мреже водоводног система у Теслићу је 105 

километара. Око 22.600 становника су корисници услуга водоснабдијевања из 

градског водовода са 8.384 прикључених домаћинстава (што представља преко 

60% од становништва општине) и 628 правних лица.  

 У току је реализација пројекта проширења водоводне мреже која се шири на 

неколико насеља и обухватиће нових 2.600 прикључака. Тренутни губици на 

водоводној мрежи су 40%. 

  Дужина канализационе мреже износи 28 километара. Ради се углавном о 

гравитационом канализационом систему мјешовитог типа (врло мали дио подручја 

користи препумпавање). Тренутно је око 12.000 корисника канализационе мреже, 

а по структури број прикључака код физичких лица је 4.403 а код правних 482. 

Мрежа се шири на неколико насеља и обухватиће око 3600 нових домаћинстава до 

краја 2023. године, чиме ће се обезбиједити око 50% покривености 

канализационом мрежом. 

 Најзначајнији проблеми у области водоснабдијевања и каналисања 

отпадних вода су: велики губици на водоводној мрежи, недовољан капацитет 

производње за пројектовану водоводну мрежу и недостатак постројења за 

пречишћавање отпадних вода. 
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 Прикупљање и одвоз отпада 

 Прикупљање и одвоз отпада је организовано као редовна активност за град 

и сва приградска насеља. У претходним годинама, КП Комуналац-Теслић је 

континуирано радило на проширењу територије обухваћене организованим 

одвозом отпада. Захваљући томе, поред претходно наведеног подручја, комунално 

предузеће “Комуналац-Теслић” а.д. Теслић је проширило обухват одвоза отпадног 

материјала, поред ужег дијела града и приградских насеља и на основне правце 

према Блатници, Прибинићу и Чечави. 

 У реону Блатнице организованим одвозом отпада обухваћени су сви 

корисници до насеља Угодновић. У правцу Прибинића до насеља Клупе, а у правцу 

Чечаве поред самог централног насеља обухваћени су и бројни околни засеоци у 

ширем простору.  

 У погледу начина и поступка сакупљања, селекције и одлагања комуналног 

отпада није било значајнијих промјена посљедних 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. Један од највећих изазова са 

којима се општина Теслић сусреће је проблем са експлоатацијом постојеће депоније 

због ограниченог капацитета. 

 План за 2017. годину предвиђа да се зона одвоза прошири и на остале правце 

на територији општине Теслић, прије свега према насељима Витковци и 

Шњеготина али овакви потези изискују набавку довољног броја возила који би 

успјели задовољити ове планове. 

 Гледано укупно, на подручју општине Теслић отпад се организовано 

прикупља од око 50 % домаћинстава, те се на тај начин прикупи и одложи на 

градску депонију око 8.000 тона отпада. Других 50% становништва који такође 

створи око 8.000 тона отпада исти одлаже у природу, на дивља одлагалишта 

отпада, затрпава га или директно одлаже на земљиште, ријеке и потоке. На овај 

начин се врши огроман притисак на земљиште. Наиме, капацитети постојеће 

депоније су готово у потпуности искоришћени и потребно је наћи алтернативу.  

 

 

  III.6. Eнергетскa ефикасност 

 

 У протеклих неколико година, на подручју општине Теслић су започете 

активности на унапређењу енергетске ефикасности, посебно у сектору јавних 

установа и у сектору јавне расвјете. Посебно треба истаћи чињеницу да су у овом 

сектору подршку реализацији појединих мјера дали донатори (првенствено УНДП). 

  Најзначајнији пројекти који су реализовани су: замјена расвјете у ул. Светог 

Саве, реконструкција вртића, реконструкција зграде средње школе, 

реконструкција објеката дома здравља, реконструкција објекта школе у Блатници 
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и сл. У току је припрема плана енергетске ефикасности који представља и законску 

обавезу ЈЛС са преко 20.000 становника.  

 

 

 



 
 
 

Табела 3. Преглед пројеката за период 2018-2020. године 
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Рб. Назив пројекта 

Динамика улагања Укупна 
вриједност 

(2018-
2020.) 

Извори финансирања 

Приоритет3 
2018. 2019. 2020. 

Буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Грант/остала 
средства 

1. 
 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

  

1.1. Путна мрежа            

 1.1.1. 
Пројекат модернизације и 
одржавања мреже локалних путева 

150.000 200.000 200.000 550.000 550.000 - - 1 

 1.1.2. 
Модернизација некатегорисаних 
путева према годишњем плану 

750.000 1.200.000 1.200.000 3.150.000 2.650.000 500.000 - 2 

  Укупно путна мрежа 900.000 1.400.000 1.400.000 3.700.000 3.200.000 500.000 -  

1.2. Пјешачке и бициклистичке стазе         

1.2.1. 
Изградња пјешачких стаза по 
годишњем програму 

- - 100.000 100.000 100.000 - - 3 

1.2.2. 

Пројекат изградње пјешачке стазе 
на изграђеним заштитним 
насипима на локалитету низводно 
од градског моста 

- 100.000 - 100.000 100.000 - - 3 

  
Укупно пјешачке и 
бициклистичке стазе 

- 100.000 100.000 200.000 200.000 - -  

1.3. Изградња улица         

1.3.1.  
Изградња улица  према годишњем 
програму 

200.000 300.000 300.000 800.000 800.000 - - 2 

1.3.2. 
Пројекат реконструкције 
централног манифестационог трга 

- - 200.000 200.000 200.000 - - 2 

  
 
Укупно изградња улица 
 

200.000 300.000 500.000 1.000.000 1.000.000 - -  

                                                             
3 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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1.4. Изградња мостова         

1.4.1.  Реконструкција градског моста 500.000 - - 500.000 - 500.000 - 1 

1.4.2.  

Реконструкција мостова на ријеци 
Великој Усори на локалитетима 
Округла, Орид, Црквена, Милан 
поље, Слатина 

300.000 300.000 400.000 1.000.000 700.000 - 300.000 2 

  Укупно изградња мостова 800.000 300.000 400.000 1.500.000 700.000 500.000 300.000  

  
УКУПНО САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

1.900.000 2.100.000 2.400.000 6.400.000 5.100.000 1.000.000 300.000  

2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   

2.1. Објекти водоснабдијевања         

2.1.1. 

Изградња резервоара  и пумпних 
станица водоводног подсистема II 
висинске зоне са примарним, 
транспортним и потисно 
повратним цјевоводима за   насеља 
Ранковић, Радња, Растуша, Осивица, 
Укриница, Чечава, Љељуг и Влајићи 

1.500.000 - - 1.500.000 - 1.500.000 - 1 

2.1.2. 

Изградња секундарне водоводне 
мреже у насељима Радња, Растуша, 
Осивица, Укриница, Чечава, Љељуг 
и Влајићи 

2.000.000 3.000.000 - 5.000.000 750.000 2.750.000 1.500.000 1 

 2.1.3. 

Унапређење снабдијевања водом 
МЗ које нису обухваћене 
снабдијевањем из градског 
водовода   

100.000 200.000 300.000 600.000 200.000 - 400.000 2 

 2.1.4. 

Реконструкција и проширење 
капацитета филтер станице и  
реконструкција примарног вода 
градског водовода 

- 2.800.000 2.800.000 5.600.000 600.000 3.200.000 1.800.000 2 

   3.600.000 6.000.000 3.100.000 12.700.000 1.550.000 7.450.000 3.700.000  
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Укупно објекти 
водоснабдијевања 
 

2.2. 
Објекти за каналисање и 
пречишћавање отпадних вода 

        

 2.2.1. 

 Изградња канализационе мреже за 
насеља Бања Врућица, Доња 
Врућица, Гомјеница, Бардаци, 
Барићи, Ружевић, Рудник, Ђулић, 
Стењак и Жарковина 

850.000 450.000 450.000 1.750.000 300.000 550.000 900.000 2 

2.2.2. 
Изградња пречистача отпадних 
вода 

- 2.600.000 2.600.000 5.200.000 - 2.600.000 2.600.000 2 

  
Укупно објекти за каналисање и 
пречишћавање отпадних вода 

850.000 3.050.000 3.050.000 6.950.000 300.000 3.150.000 3.500.000  

2.3. Уређење корита ријека         

2.3.1.  
 Регулација корита Мале и Велике 
Усоре  

1.100.000 350.000 350.000 1.800.000 200.000 500.000 1.100.000 1 

  Укупно уређење корита ријека 1.100.000 350.000 350.000 1.800.000 200.000 500.000 1.100.000  

  
УКУПНО КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

5.550.000 9.400.000 6.500.000 21.450.000 2.050.000 11.100.000 8.300.000  

3. ПРИВРЕДА   

 3.1.1. 
Изградња инфраструктуре у 
пословној зони „Ланара“ 

- 400.000 400.000 800.000 550.000 - 250.000 3 

3.1.2. 
Изградња инфраструктуре у 
пословној зони „Борја“ 

- 250.000 - 250.000 150.000 - 100.000 3 

3.1.3. 

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

- - 250.000 250.000 250.000 - - 3 

  УКУПНО ПРИВРЕДА - 650.000 650.000 1.300.000 950.000 - 350.000  

4. 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

 
4.1.1. 

Изградња пилот постројења 
топлификације градског подручја 

- - 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 3 
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4.1.2. 

Реконструкција школских и других 
јавних објеката и увођење мјера 
енергетске ефикасности 
 

180.000 200.000 200.000 580.000 220.000 - 360.000 3 

4.1.3. 
Проширење капацитета и 
рекултивација градске депоније 

150.000 150.000 - 300.000 170.000 - 130.000 1 

 
УКУПНО ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

330.000 350.000 2.200.000 2.880.000 390.000 - 2.490.000  

5. ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 
33333330. 

3 

5.1.1. 
Пројекат опремања територијалне 
ватрогасне јединице према 
годишњем програму 

260.000 60.000 60.000 380.000 180.000 - 200.000 2 

5.1.2. 
Реконструкција објекта стрелишта 
и завршетак изградње ваздушног 
стрелишта 

50.000 100.000 - 150.000 75.000 - 75.000 3 

5.1.3. 
Пројекат реконструкције и 
изградње школских игралишта 

15.000 15.000 15.000 45.000 45.000 - - 3 

 
УКУПНО ОСТАЛА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

325.000 175.000 75.000 575.000 300.000 - 275.000  

  УКУПНО ПКИ 8.105.000 12.675.000 11.825.000 32.605.000 8.790.000 12.100.000 11.715.000  
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Укупна вриједност капиталних инвестиција општине Теслић предвиђених 

за финансирање у периоду oд 2018. до 2020. године износи 32.605.000 КМ. Од 

наведеног износа, 24,8% биће финансирано у 2018. години, док ће се у 2019. 

инвестирати 38,9%, те 36,3% у 2020. години. 

 
Табела 4.  Преглед укупне вриједности капиталних пројеката по областима и динамика 

реализације финансијских средстава за период 2018-2020. године 
 

Област 2018. 2019. 2020. 
Укупна 

вриједност 
(2018-2020.) 

Саобраћајна 
инфраструктура 

1.900.000 2.100.000 2.400.000 6.400.000 

Комунална 
инфраструктура 

5.550.000 9.400.000 6.500.000 21.450.000 

Привреда - 650.000 650.000 1.300.000 

Енергетска ефикасност 
и заштита животне 
средине  

330.000 350.000 2.200.000 2.880.000 

Социјална 
инфраструктура 

325.000 

 
175.000 

 
75.000 

 
575.000 

 
 
УКУПНО ПКИ: 

8.105.000 12.675.000 11.825.000 32.605.000 

 
У структури извора финансирања Плана капиталних инвестиција 

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

12.100.000 КМ, односно 37,1% од укупно планираних средстава. Планирана 

буџетска средства Општине чине 27% укупно планираних средстава и износе 

8.790.000 КМ, док је планирано да се из грант средстава обезбиједи 35,9% укупних 

средстава односно 11.715.000 КМ. 

 

 

       Обрађивач:                                                                            Предлагач: 

Тим за израду ПКИ                                                            Начелник општине                                                                                
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IV. Прилози 
 
Прилог 1. Пословник о раду Тима за израду ПКИ 

 

На основу Одлуке Скупштине општине Теслић, број 01-022-16/17, од 

9.2.2017. године о именовању Тима за израду стратегије развоја и плана 

капиталних инвестиција општине Теслић (,,Службени гласник општине Теслић", 

број 1/17), Тим за израду стратегије развоја и плана капиталних инвестиција је на 

састанку одржаном дана 12.5.2017. године донио 

 
ПОСЛОВНИК О РАДУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

 И ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ 

 
Члан 1. 

 Овим Пословником се дефинише начин рада и задужења Тима за израду 

стратегије развоја и плана капиталних инвестиција општине Теслић (у даљем 

тексту Тима). 

 

Члан 2. 

 Број чланова, опис задужења и структура Тима су дефинисани Одлуком 

Скупштине општине Теслић, број 01-022-16/17 (,,Службени гласник општине 

Теслић", број 1/17). 

 

Члан 3. 

 Тим доноси одлуке на састанцима Тима који сазива Координатор тима 

писменим позивом. У позиву се дефинише дневни ред састанка. 

 Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова уз услов да је састанку 

присутнa минимално половина чланова Тима.  

Састанку присуствује записничар којег одреди Тим који води записник и који 

исти доставља свим члановима Тима. Записник обавезно садржи: мјесто и вријеме 

одржавња састанка, број присутних чланова Тима, дневни ред, усвојене закључке и 

одлуке које су донесене. Записник потписује координатор Тима. 

 

Члан 4. 

 Административно-техничке послове за потребе Тима обавља Одсјек за 

локални економски развој и европске интеграције. 

 

Члан 5. 

 Основни задаци Тима у процесу израде стратегије развоја и плана 

капиталних инвестиција су: 

-дефинисање и усвајање обрасца за подношење приједлога за инвестирање, који ће 

заинтересовани субјекти подносити Тиму; 
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-верификација прикупљених приједлога за инвестирање, тј. процјена да ли су 

приједлози потпуни, као и да ли су реални у техничком и финансијском смислу; 

-допуна потребних података у сарадњи са надлежним службама у случају 

непотпуних приједлога; 

-дефинисање критеријума за оцјењивање пројеката; 

-одређивање степена приоритета пројеката у складу са дефинисаним 

критеријумима, на начин да се за сваки пројекат израчунава број бодова и врши 

рангирање према укупном скору; 

-груписање пројеката према усвојеним категоријама (инфраструктура, спорт и сл.) 

и одредити годину у којој ће пројекти бити реализовани (почетак и крај 

реализације) према броју бодова, техничкој спремности, расположивости 

средстава и сл; 

-обављање анализе потребних финансијских средстава за реализацију 

припремљене листе пројеката на основу финансијских могућности општине; 

-прикупљање планова и пројеката улагања у инфраструктуру од надлежних 

одјељења, јавних предузећа и установа; 

-израда нацрта ПКИ и организовање јавне расправе те обављање консултација са 

Привредним савјетом; 

-дефинисање коначне листе пројеката за трогодишњи ПКИ и годишњих планова на 

основу процјене финансијских могућности Општине, резултата јавне расправе и 

консултација са Привредним савјетом; 

-израда финалног приједлога ПКИ који се доставља Скупштини општине на 

разматрање. 

 

Члан 6. 

 Тим има обавезу да након што Скупштина општине усвоји ПКИ исти ажурира 

сваке наредне године ослањајући се на вишегодишњу финансијску анализу и 

новопристигле приједлоге, у складу са овим Пословником. 

 

Члан 7. 

 На основу указане потребе, Тим може да измијени или допуни овај 

Пословник. 

 

Члан 8. 

 Овај Пословник ступа на снагу даном доношења. 

 

                                                                                                КООРДИНАТОР ТИМА 

                                                                                                   Милован Станковић 
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Прилог 2. Kритеријуми за бодовање и рангирање пројеката капиталних инвестиција 
 

На основу Одлуке Скупштине општине Теслић, број 01-022-16/17, од 

9.2.2017. године о именовању Тима за израду стратегије развоја и плана 

капиталних инвестиција општине Теслић (,,Службени гласник општине Теслић", 

број 1/17), Тим за израду стратегије развоја и плана капиталних инвестиција је на 

састанку одржаном дана 30.5.2017. године донио 

 
 

ОДЛУКУ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ  
ПРОЈЕКАТА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

 
Члан 1. 

  

 Овом одлуком утврђују се критеријуми за бодовање и рангирање 

капиталних пројеката. 

 

Члан 2. 

 Избор приоритетних пројеката за План капиталних инвестиција (у даљем 

тексту ПКИ) извршиће се у складу са следећим критеријумима: 

критеријум 1. 

Статус пројекта-тежина критеријума 3 

1.законска обавеза; (0-2 бода) 

2.степен завршености пројекта (започетости); (0-2 бода) 

3.да ли служи дијелу или читавој заједници; (0-2 бода) 

4.повезаност са осталим пројектима (који су прихваћени или су у току); (0-2 бода) 

5.одрживост; (0-2 бода). 

 

критеријум 2. 

финансијски утицај-тежина критеријума 2,5 

1.утицај на повећање прихода; (0-2 бода) 

2.утицај на смањење расхода буџета; (0-2 бода) 

3.да ли су обезбијеђена финансијска средства; (0-2 бода) 

4.утицај на повећање непореских прихода; (0-2 бода) 

 

критеријум 3. 

економски развој-тежина критеријума 4 

1.утицај на запошљавање; (0-2 бода) 

2.утицај на инвестиције у привреди; (0-2 бода) 

3.утицај на развој пољопривреде; (0-2 бода) 

4.утицај на развој туризма; (0-2 бода) 

 

критеријум 4. 

друштвени развој-тежина критеријума 3 
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1.доприноси квалитету образовања и унапређењу образовне инфраструктуре; (0-2 

бода) 

2.доприноси повећању нивоа и квалитета постојећих услуга јавног сектора; (0-2 

бода) 

3.доприноси унапређењу социјалне заштите; (0-2 бода) 

4.доприноси развоју спортско-рекреативне инфраструктуре; (0-2 бода) 

 

критеријум 5. 

заштита животне средине-тежина критеријума 1 

1.доприноси унапређењу; (0-2 бода) 

2.доприноси ефикасном коришћењу природних ресурса; (0-2 бода) 

3.да ли служи дијелу или цијелој локалној заједници; (0-2 бода) 

 

критеријум 6. 

ризици-тежина критеријума 1 

1.политички ризици; (0-2 бода) 

2.техничко-технолошки ризици; (0-2 бода) 

3.финансијски ризици; (0-2 бода) 

4.сложеност прикупљања потребне документације; (0-2 бода) 

5.правни и регулаторни ризици; (0-2 бода) 

 

Члан 3. 

 Укупан број бодова се добија сабирањем додијељених појединачних бодова, 

а приоритети се одређују рангирањем према броју бодова. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

                                                                                                 КООРДИНАТОР ТИМА 

                                                                                                               Милован Станковић 
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Прилог 3. Пријавни образац за кандидовање пројеката 
 

Пријавни образац за кандидовање пројеката за израду Стратегије 
развоја општине Теслић за период 2018-2023. године и Плана 

капиталних инвестиција 
 

 
Назив институције/ 
организације/предузећа које подноси 
приједлог пројекта: 

 

 
 
I ОПИС ПРОЈЕКТА 
1.Назив пројекта: 
 
2.Сектор (привреда, спорт, култура, инфраструктура и сл.):  
 
3.Подсектор: 
 
4.Институција надлежна за покретање и реализацију пројекта: 
 
5.Локација реализације пројекта: 
 
6.Опис пројекта (кратак преглед активности и потребних средстава за реализацију): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Процијењено трајање реализације пројекта: 
 
II ПОТРЕБА ЗА ПРОЈЕКТОМ 
 
8.Ко ће имати корист од реализације пројекта? 
□ Сви грађани општине Теслић 
□ Привредни сектор 
□ Организације цивилног друштва 
 
9.Који ће бити обим услуга које пружа предложени пројекат? 
□ За територију цијеле општине 
□ За подручје неколико мјесних заједница (навести које) 
□ За подручје једне мјесне заједнице (навести које) 
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10. Које потребе ће пројекат задовољити (укратко описати)? 
 
 
 
 
 
11. Како се потребе тренутно задовољавају (укратко описати)? 
 
 
 
 
12.Да ли постоји утицај предложеног пројекта на животну средину (описати утицај, 
посебно ако ће бити остварен негативан утицај)? 
 
 
 
 
 
 
III СПРЕМНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 
 
13.Статус пројекта (заокружити једно или више поља) 
□ У форми идеје без предузетих активности на реализацији 
□ Студија изводљивости 
□ Процјена утицаја на животну средину 
□ Пројектна документација 
□ ријешени имовинско правни односи (за инфраструктурне пројекте) 
□ остало_____________________________________________________ 
 
14.Укупна вриједност пројекта 
 
 
 
15.Структура трошкова (нпр. трошкови изградње, пројектне документације, потребне 
опреме, материјала, потребних радова, едукација и сл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.Потенцијални извори финансирања пројекта (навести износе) 
□ Буџет општине 
□ Кредитна средства 
□ Учешће грађана 
□ Донаторска средства 
□ Остало__________________________________________________________ 
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17. Приједлог улагања по годинама реализације: 
 

Извор средстава 
Претходно 

уложена 
средства 

2018 2018-2020 2020-2022 

Буџет општине     
Кредитна средства     
Учешће грађана     
Донаторска средства     
Остало      

 
18.Врста инвестиције (заокружити један или више одговора) 
□ Изградња јавне инфраструктуре 
□ Реконструкција постојеће јавне инфраструктуре 
□ Израдња нових јавних објеката 
□ Реконструкција постојећих јавних објеката 
□ Изградња/реконструкција спортских објеката 
□ Набавка опреме 
□ Подршка маргинализованим групама грађана 
□ Унапређење пословног окружења 
 
19.Вријеме реализације пројекта (у којој години се предлаже реализација): 
 
IV ЕФЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
 
20. Коју корист ће пројекат донијети? 
 
21.Крајњи корисници пројекта 
 
 
22.Очекивани ефекти пројекта (заокружити један или више одговора) 
 
□ Повећани приходи грађана или привреде 
□ Унапријеђена животна средина 
□ Побољшана социјална/здравствена заштита 
□ Повећан број нових радних мјеста 
□ Побољшана комунална инфраструктура 
□ Друго___________________________________________________ 
 
23.Да ли је предложени пројекат повезан са неким другим пројектом који је у току 
или је претходно реализован? 
 
24.Да ли пројекат има утицаја на међуопштинску или регионалну сарадњу? 
 
25.Додатна појашњења и коментари 
 
Потпис подносиоца:                                                                     Печат (за правна лица): 
 
______________________________ 


