
 
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  ТЕСЛИЋ 
Скупштина општине Теслић 

Карађорђева 6 
Одговорни уредник: 

Станислав Станојевић 
Телефон : 053/411-512 

Штампа стручна служба СО-е 
Датум 01. 04. 2015. године 
 
Број 2.       Година: ХXIV 

Годишња претплата 80КМ 
Буџетска организација 0103110 

Врста прихода 722521 
Жиро-рачун: 

551025-0001103683 

39 
 
 На основу члана 30. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Репулике Српске“, бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 10. и 34. Статута 
општине Теслић-Пречишћени текст (''Службени 
гласник општине Теслић'' број 11/14) и члана 8. Одлуке 
о општи-нским признањима и наградама (''Службени 
гласник општине Теслић“ бр. 1/10 и 1/14), Скупштина 
општине Теслић, на сједници одржаној 31.03.2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е     
                                                                                             

О Д Л У К У 
о додјели општинских признања и награда 

 
I 

 Општинска признања и награде за рад и оства-
рене резултате додјељују се: 
 1. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ''6. АПРИЛ''  
 - ДОМУ ЗДРАВЉА „СВЕТИ САВА“ 
ТЕСЛИЋ 
 2. СРЕБРЕНА ПЛАКЕТА ''6. АПРИЛ'' и новча-
ну награду у износу од 1 000, 00 КМ 
 - АЛЕКСИ КАСАПОВИЋУ из Јасенове 
 - Браћи ГОРАНУ, БОБАНУ И ЗОРАНУ 
ЂУРИЋ из Булетића 
 3. ЗАХВАЛНИЦА ''6. АПРИЛ'' 
 - ВОЈИСЛАВУ ЈОВАНИЋУ из Теслића и 
новчана награда у износу 500,00 КМ 
 - ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИ-
НИЦИ ТЕСЛИЋ 
 - МУШКОМ РУКОМЕТНОМ КЛУБУ 
ТЕСЛИЋ 

II 
 Додијељена признања и награде, уручиће се 
добитницима на Свечаној академији поводом Дана 
општине Теслић. 
 

 
 

III 
 Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику 
општине Теслић". 
 
Број: 01-022-25/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р.                                                                        
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 На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13) и члана 34. и 66. Статута општине 
Теслић-Пречишћени текст („Службени гласник општи-
не Теслић“, број 11/14) Скупштина општине Теслић, на 
сједници одржаној дана 31.03.2015. године, д о н и ј е- 
л а  ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању просјечне коначне грађевинске  

цијене једног квадратног метра корисне  
површине стамбеног и пословног  

простора  из 2014. године 
 

I 
 Утврђује се просјечна коначна грађевинска 
цијена корисне површине 1 м2 стамбеног и пословног 
простора за подручје општине Теслић, из 2014. године 
у износу од: 650,00 КМ. 

II 
 Просјечна коначна грађевинска цијена из 
тачке I ове одлуке, помножена одговарајућим коефи-
цијентом развијености општине Теслић, представља 
основицу за израчунавање висине ренте коју плаћају 
инвеститори изградње објеката на градском грађе-
винском земљишту. 
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III 
 Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
                                  
Број: 01-022-26/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                             
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р. 
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 На основу члана 13. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“; бр. 
101/4, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. став 1. Пра-
вилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта („Службени гласник 
Републике Српске“, број 95/13) и члана 34. и 66. 
Статута општине Теслић-Пречишћени текст („Слу-
жбени гласник општи-не Теслић“, број 11/14), 
Скупштина општине Теслић, на сједници одржаној 
дана 31.03.2015. године, д о н и ј е л а  ј е, 
  

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању просјечно остварене накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског  
земљишта за 2015. годину 

 
I 

 Утврђује се просјечно остварена накнада за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта у 
изно-су од 45,00 КМ,  по 1 м2  корисне површине 
објекта.  

II 
 Просјечно остварена накнада за трошкове уре-
ђења градског грађевинског земљишта из тачке I ове 
одлуке, користиће се за обрачун трошкова уређења 
гра-дског грађевинског земљишта, у 2015. години, за 
по-дручја за која није донесен спроведбени документ 
про-сторног уређења. 

III 
 Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Теслић“ 
 
Број: 01-022-28/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                           
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р.                                                                                                                                           
42   
                                                                                                             
 На основу члана 13. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
101/4, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. став 1. Пра-
вилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта („Службени гласник 
Републике Српске“, број 95/13) и члана 34. и 66. 
Статута општине Теслић-Пречишћени текст („Слу-
жбени гласник општине Теслић“, број 11/14), 
Скупштина општине Теслић, на сједници одржаној 
дана 31.03.2015. године, д о н и ј е л а  ј е, 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању просјечно остварене цијене  

трошкова припремања градског грађевинског 
земљишта, за 2015. годину 

 
I 

 Утврђује се просјечно остварена цијена тро-
шкова припремања градског грађевинског земљишта, у 
износу од 25.000,00  КМ,  за 1 ha земљишта. 

II 
 Просјечно остварена цијена трошкова при-
премања градског грађевинског земљишта из тачке I 
ове одлуке, користиће се, у 2015. години, за обрачун  
на-кнаде трошкова уређења градског грађевинског зе-
мљишта које се налази у обухвату спроведбеног доку-
мента просторног уређења, а који документ не садржи 
тачну вриједност извршеног припремања земљишта 
израчунату у складу са чланом 13. став 1. Правилника 
о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађе-
винског земљишта („Службени гласник Републике 
Српске“, број 95/13). 

III 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Теслић.“ 
                                           
Број: 01-022-30/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                              
Датум: 31.03.2015. год.                 Жељко Перишић с. р. 
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 На основу члана 13. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 14. став 3. Пра-
вилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта („Службени гласник 
Републике Српске“, број 95/13) и члана 34. и 66. 
Статута оштине Теслић-Пречишћени текст („Службени 
гласник општине Теслић“, број 11/14), Скупштина 
општине Теслић, на сједници одржаној дана 
31.03.2015. године, д о н и ј е л а  ј е,  
  

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању просјечно остварених  

јединичних цијена радова комуналне и  
друге јавне инфраструктуре 

 
I 

 Утврђују се просјечно остварене јединичне ци-
јене радова комуналне и друге јавне инфраструктуре, 
за 2015. годину, како слиједи: 
 - примарна водоводна мрежа .............. 60,00  
КМ, по 1м дужном, 
 - примарна канализациона мрежа ..... 65,00  
КМ, по 1м дужном, 
             - саобраћајнице за моторни саобраћај ....... 41,00  
КМ, по 1 м2, 
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 - пјешачки тротоари и стазе............... 25,00   
КМ, по 1 м2, 
 - бициклистичке стазе........................ 25,00   
КМ, по 1 м2, 
 - паркинг простори:............................ 38,00   
КМ, по 1 м2, 
               - зелене површине..............................  5,00   
КМ, по 1 м2, 
 - улична расвјета (са бетонским стубовима)...... 
................................................ 17,00   КМ, по 1 м дужном, 
 - улична расвјета (са челичним стубо-
вима)....................................... 30,00  КМ, по 1 м дужном, 
 - трафо-станице напона 630 kV.......................... 
............................................... 95.000,00    KM, по комаду. 

II 
          Утврђене јединичне цијене из тачке I ове одлуке, 
примјењиваће се при обрачуну трошкова опре-мања 
градског грађевинског земљишта (утврђивању врије-
дности радова на изградњи планиране комуналне и 
друге јавне инфраструктуре):  
          - за обухват спроведбеног документа просто-рног 
уређења који садржи све елементе на основу којих се 
може утврдити укупна вриједност трошкова плани-
раног опремања земљишта, или који садржи тачне 
количине радова планиране комуналне и друге јавне 
инфраструктуре,  и  
         - у случају када се неуређено грађевинско зе-
мљиште опрема средствима инвеститора на основу 
уго-вора закљученог између инвеститора и Општине, у 
складу са законом. 

III 
          Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службени гласнику општине Теслић.“ 
                                  
Број: 01-022-32/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                           
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р. 
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          На основу члана 12. и 30. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  и члана 14. и 34. Статута 
општине Теслић-Пречишћени текст („Службени гла-
сник општине Теслић“, број 11/14), Скупштина општи-
не Теслић, на сједници одржаној дана 31.03.2015. 
године,  д о н и ј е л а  ј е  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о условима и начину давању у закуп недовршеног 
пословног простора   у објекту Спортског центра   

„Радолинка“  (спортска дворана ) у Теслићу 
 

I 
 Општина Теслић извршиће давање у закуп не-
довршеног пословног простора у укупној бруто-гра-
ђевинској  површини од 197,54 м2,  који се налази у 
приземљу објекта Спортског центра „Радолинка“ (спо-

ртска  дворана) изграђеног у Теслићу,  на земљишту 
означеном као к.ч. бр. 672  К.О. Теслић - Град. 
 Пословни простор који се даје у закуп нами-
јењен је за обављање угоститељско-трговинске дјела-
тности. 
 Пословни простор даје се у закуп у виђеном 
стању, грађевински недовршен, односно у истом нису 
изведени завршни грађевинско - занатски радови. 
 Закупац пословног простора има право, и 
преузима обавезу, да закупљени пословни простор гра-
ђевински доврши, у складу са пројектном доку-
ментацијом на основу које је издата грађевинска 
дозвола за изградњу објекта Спортског центра, и исти 
прилагоди потребама дјелатности коју намјерава 
обављати у закупљеном простору.  
 Закупац ће грађевинске радове на завршетку 
пословног простора финансирати властитим средстви-
ма, с тим што ће општина Теслић, као власник про-
стора,  закупцу рефундирати средства уложена за за-
вршетак пословног простора. 
 Рефундација уложених средстава извршиће се 
пребијањем за закупнином, тако што ће закупац, по 
отпочињању закупа, плаћати 20% износа уговорене 
закупнине, све док се, на тај начин, закупцу не намири 
износ средстава уложених у завршетак пословног про-
стора, након чега наставља плаћање  закупнине  у 
пуном износу.  
 Висину потребних средстава, односно врије-
дност потребних радова на завршетку пословног про-
стора, утврдиће стручна комисија од три члана коју ће 
именовати начелник општине Теслић, с тим да пре-
дсједник комисије мора бити из реда овлашћених су-
дских вјештака грађевинско-архитектонске струке. 
При-једлог чланова комисије споразумно ће утврдити 
начелник општине и закупац. Комисија ће израдити 
предмјер и предрачун радова, а након завршетка 
утврдити коначну вриједност изведених радова. Тро-
шкове рада стручне комисије сноси општина Теслић. 
Свој стручни налаз о коначној вриједности изведених  
радова на завршетку пословног простора Комисија до-
ставља, у писаној форми, начелнику општине Теслић и 
закупцу, и он представља саставни дио уговора о за-
купу. 
 Трошкове рада стручне комисије сноси општи-
на Теслић, која ће обезбиједити и стручни надзор над 
извођењем радова.      

II 
 Давање у закуп пословног простора врши се на 
период од 5 (пет) година, уз могућност  продужења, с 
тим што и закупац и закуподавац могу отказати уговор 
о закупу и прије истека рока од 5 година, уз отказни 
рок од 3 мјесеца.  
 Због потребе извођења грађевинских радова на 
довршетку пословног простора, закуп, као и обавеза 
плаћања закупнине, почиње да тече 2 (два) мјесеца 
након предаје у посјед недовршеног пословног 
простора закупцу. 
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III 
 Давање у закуп пословног простора из тачке I 
ове одлуке извршиће се путем јавног надметња, при-
купљањем затворених писмених понуда. 
 Давање у закуп  се објављује путем јавног 
огла-са у средствима јавног информисања и то: 
дневном ли-сту „Прес“, ТВ „Канал 3“, Радију „Студио 
М“, као и на огласној табли и званичној ВЕБ страници 
општине Теслић,  најмање 15 дана прије дана одре-
ђеног за  отварањe понуда. Оглас расписује начелник 
општине. 
 На расписивање огласа о давању у закуп по-
словног простора примјењиваће се одредбе Пра-
вилника о поступку јавног конкурса за располагање 
непокре-тностима у својини Републике Српске и 
јединица ло-калне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12). 

IV 
 Почетна цијена закупнине, на мјесечном 
нивоу, износи 7,40  KM по 1м2 простора, односно 
укупно  1.461,79  КМ. 

V 
 За учешће у поступку јавног конкурса за да-
вање пословног простора у закуп,  учесници су дужни 
уплатити кауцију у висини од 10% почетне  цијене за-
купнине пословног простора израчунате на годишњем 
нивоу, односно 1.754,15 КМ.  Кауција се уплаћује на 
одговарајући рачун општине Теслић, прије дана 
одређеног за отварање понуда, а уз писмену понуду за 
закуп пословног простора, учесник је дужан при-
ложити доказ о уплати кауције. 
 Учесницима који не успију у лицитацији, 
уплаћена кауција се враћа, а учеснику са којим се 
закључи уговор о закупу, уплаћена кауција се ура-
чунава у закупнину.                                                                      

VI 
 Поступак надметања за давање у закуп посло-
вног простора, прикупљањем затворених писмених по-
нуда, спроводи комисија коју именује начелник општи-
не, посебним рјешењем.  
 Комисија се састоји од предсједника и два чла-
на, а сваки од њих има замјеника. 
 Комисија врши отварање и рангирање понуда 
према висини понуђене закупнине, у присуству заинте-
ресованих понуђача, утврђује најповољнијег понуђача 
и своју одлуку о избору најповољнијег понуђача 
усмено саопштава учесницима у надметању. 
 Комисија, након спроведеног поступка отвара-
ња понуда и утврђивања најповољнијег понуђача, 
доставља извјештај начелнику општине и приједлог да 
се са најповољнијим понуђачем закључи уговор о 
закупу. 
 Сваки учесник надметања за давање пословног 
простора у закуп, може изјавити, начелнику општине, 
приговор на рад Комисије и одлуку о избору најпо-
вољнијег понуђача. Одлука начелника општине по 
приговору је коначна. 

VII 
 Са учесником надметања који понуди највишу 
висину закупнине за пословни простор, и након одлу-
чивања о евентуалним приговорима на рад Комисије, 
закључиће се уговор о закупу којим ће се ближе регу-
лисати међусобна права и  обавезе уговорних страна, у 
складу са условима утврђеним овом одлуком.  Уговор 
ће, у име општине Теслић као закуподавца, потписати 
начелник општине. 
 Предаја у посјед пословног простора закупцу, 
извршиће се у року од 3 (три) дана, од дана закљу-
чивања уговора о закупу.     

VIII 
 Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
 
Број: 01-022-34/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                
Датум: 31.03.2015. год.               Жељко Перишић с. р. 
45                                                                               
 
 На основу члана 40. став 1. и члана 41. став 4. 
Закона о уређењу просторa и грађењу (“Службени 
гласник Репулике Српске”, број 40/13), члана 30. став 
1. алинеје 5. и 7. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана  34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст (“Службени гласник  општине Те-
слић”, број 11/14), Скупштина  општине Теслић, на  
сједници одржаној 31.03.2015. године,  д о н и ј е л а    
ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о приступању изради измјене дијела   

Регулационог плана Маргита, у Теслићу 
 

Члан 1. 
 На основу ове одлуке, приступа  се изради 
измјене Регулационог  плана  Маргита, у Теслићу  
(„Службени гласник општине Теслић“, број 4/03 ), у 
даљем тексту: План. 

Члан 2. 
 Измјена Плана  се  врши на  површини обу-
хвата који износи око 17794 м2 (1,78 hа), у оквиру 
граница простора означеног на  графичком прилогу ко-
ји представља саставни дио ове одлуке.  
 Измјена план се  доноси за период од 10 го-
дина. 

Члан 3. 
 За израду измјене плана, дефинишу се сљедеће 
смјернице: 
 - измјену  плана израдити у складу са одре-
дбама Закона о уређењу простора  и грађењу, Пра-
вилника о начину израде, садржају и формирању до-
кумената просторног уређења, Правилника о општим 
правилима урбанистичке регулације и парцелације, те 
другим прописима из посебних области, релевантних 
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за планирање и уређење простора (саобраћај, сна-
бдијевање водом и енергијом, телекомуникације, за-
штита од  природних непогода и техничких инци-
дената, заштита ваздуха, воде, тла природних врије-
дности, културних добара, пољопривредног  и шумског 
земљишта  и  других елемената животне средине); 
 - приликом израде измјене Плана, потребно је 
водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним 
циљевима просторног развоја; 
 - носилац израде обавезан је обезбиједити уса-
глашеност Плана–у току његове израде са документом 
просторног уређења ширег подручја, као и програ-
мским елементима који му буду достављени од стране 
носиоца припреме. 

Члан 4. 
 Носилац припреме измјене Плана је Одјељење 
за просторно уређење Општинске управе  Теслић (у да-
љем тексту: носилац припреме). 

Члан 5. 
 Носилац израде Плана ће бити одређен у скла-
ду са прописима о  јавним  набавкама. 

Члан 6. 
 Носилац припреме Плана  дужан  је да  но-
сиоцу израде Плана, достави сву потребну доку-
ментацију.  

Члан 7. 
 На приједлог носиоца припреме Плана, Ску-
пштина именује савјет плана ради укупног праћења 
израде документа . 

Члан 8. 
 Носилац припреме Плана одређује органе и 
организације од којих је у току израде Плана потребно 
прибавити мишљења на приједлоге планских рјешења 
и иста доставља носиоцу израде. 

Члан 9. 
 Носилац израде  Плана дужан је да преднацрт 
достави носиоцу припреме, те исти као и сваку другу 
фазу Плана, изради у складу са законом и документом 
просторног уређења ширег подручја. 

Члан 10. 
 О преднацрту измјене Плана  ће бити про-
ведена стручна расправа.  

Члан 11. 
 Скупштина општине на приједлог носиоца 
при-преме Плана, утврђује Нацрт плана, мјесто и 
вријеме излагања нацрта на јавни увид. 
 Јавни увид траје 30 дана.   

Члан 12. 
 Носилац припреме Плана дужан је да: 
 - обавијести јавност о мјесту, датуму, почетку 
и трајању јавног увида, року за слање приједлога, при-
мједби и мишљења; 
 - обавијести власнике некретнина о јавном 
увиду; 

 - обавијести јавност да објaшњења и помоћ у 
формулисању примједби могу добити код носиоца 
припреме и носиоца израде Плана; 
 - прикупи евентуалне примједбе, приједлоге и 
мишљења,те их достави носиоцу израде Плана.                                                                    

Члан 13. 
 Носилац израде Плана доставља носиоцу при-
преме, Приједлог плана са својим ставом у писменој 
форми, који доставља и лицима која су доставила своје 
приједлоге, примједбе и мишљења. 

Члан 14. 
 У року од 30 дана од затварања јавног увида, 
организује се јавна расправа ради разматрања при-
мједби, приједлога и мишљења по нацрту Плана, те 
носилац припреме Плана утврђује приједлог Плана и 
доставља на разматрање и усвајање Скупштини 
општине.  
 Носилац припреме Плана организује јавну ра-
справу о приједлогу Плана, у року од  тридесет (30) да-
на од дана затварања јавног увида. 

Члан 15. 
 Носилац  припреме  Плана  утврђује  Прије-
длог  плана  у  складу  са закључцима  са  јавне ра-
справе, најдуже у року од 30 дана. 

Члан 16. 
 Средстава за израду измјене Плана обезбије-
диће Бранко Петровић, подносиоц инцијативе за 
измјену Плана. 

Члан 17. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Те-
слић''. 
 
Број:01-022-35/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р. 
46 
                                                                                                   
 На основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о 
ло-калној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 34. и 
66. Статута општине Теслић-Пречишћени текст („Слу-
жбени гласник општине Теслић“, број  11/14), а у вези 
са чланом 43. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13), 
Скупштина општине Теслић, на сједници, одржаној 
31.03.2015. године,  д о н и ј е л а  ј е  
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о висини накнаде  

члановима Савјета плана 
 
I 

 У Одлуци о висини накнаде члановима Савјета 
плана („Службени гласник општине Теслић“ број 4/14),  
у тачци II, подтачка I Одлуке, мијења се и гласи: 
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 „Члановима Савјета плана одређује се 
појединачна накнада за рад у висини од 50,00КМ, по 
одржаној сједници Савјета плана.“ 

II 
 За реализацију ове одлуке задужено је Одје-
љење за просторно уређење и Одјељење за финансије 
Општинске управе општине Теслић.  

III 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Те-
слић“.  
 
Број: 01-022-36/15                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                       
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р. 
47 
                                                                  
 На основу члана 30. Закона о локалној само-
управи Републике Српске („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 
члана 8. Закона о боравишној такси („Службени 
гласник Републике Српске“, број 78/11) и члана 34. 
Статута Општине Теслић–Пречишћен текст („Слу-
жбени гласник општина Теслић, број 11/14), 
Скупштина општине Теслић на сједници одржаној 
дана 31.03.2015. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

ОДЛУКУ 
о измјени одлуке о висини боравишне таксе 

 
I 

 У Одлуци о висини боравишне таксе („Слу-
жбени гласник општине Теслић“, број 9/11) у члану 2. 
умјесто „1.50 КМ“ треба да стоји „2.00 КМ“ 

II 
 Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине Теслић. 
 
Број: 01-022-24/15                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                
Датум: 31.03.2015. год.                 Жељко Перишић с. р. 
48 
                                                                 
 На основу члана 30. Закона о локалној само-
управи ( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 34. Статута 
општине Теслић-Пречишћени текст („Службени гла-
сник општине Теслић“ број 11/14) и члана 89. Закона о 
шу-мама („Службени гласник Републике Српске“, број: 
75/08 и 60/13), Скупштина општине Теслић, на сје-
дници одржаној дана 31.03.2015. године, д о н и ј е л а  
ј е 
 

П Л А Н 
утрошка средстава остварених по основу  

накнаде за шуме у 2015. године 
 
Увод 
 Шумско газдинство „Борја“ Теслић као кори-
сник шума и шумског земљишта у својини Републике 
Српске на подручју општине Теслић обвезник је 
плаћања накнаде за развој неразвијених дијелова 
Општине са којих потичу шумски дрвни сортименти. 
 Накнада за финансирање развоја неразвијених 
дијелова општине уплаћује се у висини 10% фина-
нсијских средстава остварених продајом шумских 
дрвних сортимената, проданих по цијенама из звани-
чног цјеновника, којим су цијене утврђене на паритету 
франко камионски пут. 
 Наведена накнада уплаћује се на рачун јавних 
прихода општине.  
 Намјенска средства се користе за изградњу, ре-
конструкцију и одржавање инфраструктуре и других 
објеката на руралном подручју локалне заједнице са 
којих потичу продани шумски дрвни сортименти, а 
њихов утрошак се планира годишњим планом, који до-
носи надлежни орган јединице локалне самоуправе уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде . 
 Основ за израду годишњег Плана представља 
годишњи план производње ШГ „Борја“ Теслић.   
 
План производње ШГ „Борја“ Теслић по радним 
јединицама и територијалним цјелинама општине 
Теслић 
 Шумско газдинство „Борја“ Теслић донијело је 
свој производно-финансијски план за 2015. годину, 
којим је у 2015. години предвиђен обим сјече од 
115.924 м3 шумских дрвних сортимената, чија је 
вриједност 8.816.100,72 КМ.  
 Према достављеном Плану предвиђено је да се 
он реализује по радним јединицама на следећи начин:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број РАДНА ЈЕДИНИЦА ПРОИЗВОДЊА 

у м3 
ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА 

1. Блатница 34.963,00 30% 
2. Криваја 21.771,00 19% 
3. Очауш 16.758,00 14% 
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4. Прибинић 27.767,00 24% 
5.  Чечава 14.665,00 13% 
УКУПНО 115.924,00 100% 

 
              На основу Плана производње Шумско газди-
нство „Борја“ Теслић у 2015. години планира оства-
рити приход од продаје шумских дрвних сортимената у 
износу од  8.816.100,72 КМ. Узимајући у обзир 
законску стопу од 10% од овако планираног прихода 
може сe планирати обавеза Шумског газдинства 
„Борја“ у корист буџета општине Теслић у износу од 
881.610,00 КМ. На основу очекиваног прилива од 
текуће реализације и пренесених обавеза из 2014. 
године у буџету општине Теслић по основу средстава 
за развој неразвијених дијелова општине  
 
 
 

 
остварених продајом шумских дрвних сортимената 
очекује се укупна прилив од 1.240.000,00 КМ. 
План расподјеле средстава 
         Буџетска средства од накнаде за развој нера-
звијених дијелова општине у износу од 1.240.000,00 
КМ планирају се усмјерити за измирење обавеза за 
реализоване пројекте из Програма 2014. године и за 
реализацију нових пројеката у 2015. години, прибли-
жно према територијалном распореду приказаном у 
наредном прегледу: 
 
 
 

Ред. 
број Територијална цјелина подручја општине Теслић % учешћа Износ  

у КМ 

1. Слив ријеке Велике Усоре 63 % 781.000,00 

2. Слив ријеке Мале Усоре и Велике Укрине-дио 24% 297.000,00 

3. Слив ријеке Мале Укрине 13% 162.000,00 

У К У П Н О 100% 1.240.000,00 

  
           Територијални распоред сачињен је на бази 
релативног учешћа планиране производње терито-
ријалних цијелина у укупно планираној производњи 
Шумског газдинства „Борја“ Теслић за 2015. годину.  
            Од укупно планираних средстава 740.000,00 КМ 
ће се усмјерити за плаћање уговорених и изведених 
радова на реконструкцији локалне путне мреже у 2014. 
години и за санацију штете проузроковане на 
мостовима и путним комуникацијама у мајским и 
августовским поплавама, а који се односе на следеће 
путне дионице: 
            Слив ријеке Велике Усоре: 
- некатегорисани пут Блатница-Раскршће, асфлатирање 
дионице Савић мост-Козилски мост у дужини од 2002 
метра.................................................................128.769 КМ 
- саобраћајница у Бањи Врућици-Недић Поље, дужине  
400 м,................................................................. 16.622 КМ 
- некатегорисани пут Задружни дом-Бркић поток,  650 
м ......................................................................... 28.350КМ 
- локални пут Теслић-Гомјеница-Влајићи, рехабили-
тација коловоза на дионици Плавуша-Рудник, дужине 
909 м……............................................................ 5.593 КМ 
- реконструкција моста на ријеци Велика Усора у 
мјесту Петковићи, износ од ........................... 21. 933 КМ 
- реконструкција и асфалтирање пута у центру 
Блатнице, ......................................................... 13.171 КМ 
- санација пута Ледине у МЗ Стењак, у износу од 
....................................................................... 41.674 КМ 
 

 
Укупно слив Велике Усоре........................... 256.112 КМ 
               Слив ријеке Мале Усоре и Велике Укрине-дио  
- некатегорисани пут Ђулић-Долићи-Јовичићи, асфа-
лтирање дионице у дужини од 1.200 метара у износу од 
.......................................................................... 109.009 КМ  
- реконструкција моста на ријеци Мала Усора у 
Прибинићу, на путу Прибинић-Злата у износу од 
........................................................................... 38.781 КМ 
- изградња некатегорисаног пута у Прибинићу за 
засеок Митровићи у износу од.......................... 3.293 КМ 
- изградња пута Горњи Теслић-Брезна у дужини од 
1.000 метара у износу од ................................ 15.768 КМ 
Укупно слив Мале Усоре и Велике Укрине-дио                                 
.......................................................................... 166.851 КМ 
           Слив ријеке Мале Укрине: 
- реконструкција пута Жарковина-Перићи-Стојковићи, 
износ ................................................................ 39.474 КМ 
- реконструкција пута Укриница-Марковићи-Сави-
чићи, износ ....................................................... 30.525 КМ 
- реконструкција пута Градина-Плане, дионица Лауљ-
Локва ............................................................... 41.358 КМ 
Укупно слив Мале Укрине............. 111.357 КМ 
 За измирење обавеза створених санацијом пу-
тева од поплава, на мостовима и локалним пу-тевима, 
проузрокованих бујицама ријека Велика и Мала Усора 
у мајским и августовским полавама износ од 
................................................................... 205.680 КМ 
 Разлика од укупно планираних средстава за 
развој неразвијених дијелова општине остварених 
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продајом шумских дрвних сортимената у износу од 
500.000 КМ, ће се усмјерити за финансирање реко-
нструкције локалне путне мреже која ће бити 
уговорена и реализована у 2015. години, а односиће се 
на слиједеће дионице: 
- реконструкцију некатегорисаног пута у Радњи, Којић 
Брдо-Шакановићи, дужине 1.361 метара, у износу од 
........................................................................ 162.000 КМ 
- реконструкција некатегорисаног пута у Растуши, 
Савичићи-Пећина, дужине 800 метара, у износу од 
.........................................................................121.000 КМ 
- реконструкција некатегорисаног пута Жираја-Палине, 
дужина од 999 метара у износу од  ................ 64.000 КМ 
- реконструкција некатегорисаног пута Јовичићи-
Долићи, дужине 700 метара, у износу од .............. 
.............................................................................81.000 КМ 
- реконструкција некатегорисаног пута Стењак (гро-
бље)-Липица-Бераци, дужине 300 метара, у износу 
од........................................................................ 15.000 КМ 
- рехабилитација дионице пута Каменско поље-Ка-
меница,износ .................................................... 40.000 КМ 
- реконструкција локалног пута Кошћук-Липље, износ 
............................................................................ 17.000 КМ 
 
 
Број: 01-022-33/15                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                          
Датум: 31.03.2015. год.             Жељко Перишић с. р.                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст („Службени гласник општине 
Теслић“ број 11/14), Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној 31.03.2015. године д о н и ј е л а  ј е 
 

П Р О Г Р А М 
заједничке комуналне потрошње за 2015. годину 

 
           Овим програмом утврђује се обим и квалитет 
одражавања и обнављања комуналних објеката и уре-
ђаја заједничке комуналне потрошње, а нарочито сље-
дећих услуга: 
 - чишћење јавних површина у насељу које обухвата 
прикупљање, одвожење и уништавање отпа-дака, 
уклањање нечистоће и падавина са саобраћајних 
површина, тротоара и поплочаних површина; 
           - одржавање, уређивање и опремање јавних зеле-
них површина у граду као што су: паркови, тргови, 
дрвореди, зелене површине уз саобраћајнице и трото-
аре итд; 
           - одржавање јавних саобраћајних површина у на-
сељу које обухвата: поправке и модернизацију улица, 
тротоара, тргова, објеката за јавну расвјету и верти-
калне и хоризонталне саобраћајне сигнализације; 
           - одвођење атмосферских вода и других пада-
вина са јавних повшина; 
           - јавна расвјета у граду; 
           - декорација града за државне празнике и 
            - остали послови (дератизација објеката и кана-
лизационих шахтова). 
           Буџетом општине Теслић за 2015. годину, за 
Програм заједничке комуналне потрошње предвиђено 
је 835.000,00 КМ. 

I Површине које се одржавају Програмом заједничке комуналне потрошње 
Табела 1. Површине које се одржавају – Јавна хигијена 

РБ ЈАВНА ХИГИЈЕНА - ВРСТА ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА 
1. Машинско чишћење и прање асфалтираних саобраћајница Јед. мјере Количина 

У
ли

це
 п

рв
ог

 п
ри

ор
ит

ет
а 

- улица Петра Богуновића (са паркингом) м2 1.800,00 
- улица Браће Крстића    м2 3.600,00 
- улица Цара Лазара м2 7.000,00 
- улица Марка Пејића (са паркингом) м2 2.000,00 
- улица Карађорђева (са проширењем) м2 12.000,00 
- улице Обала Војводе Степе, Петра Јокића м2 9.500,00 
- улица Крајишка м2 9.500,00 
- улица Светог Саве (до раскрснице на Барићима) м2 13.600,00 
- саобраћајница од С. Саве (до Дома Барићи) м2 5.100,00 
- улица Краља Петра Првог (до Ручунге) м2 6.900,00 
- улица Александра Рајковића м2 5.200,00 
- Градски трг м2 3.000,00 

У
ли

це
 д

ру
го

г 
пр

ио
ри

те
та

 - улица Пушкинова м2 500,00 
- улице у С3-1 зони м2 8.000,00 
-Светог Саве Л-18/1-28/5 - прилаз зградама са паркинг простором м2 1.900,00 
- улица Бањалучка м2 600,00 
- улица Алексе Шантића м2 800,00 
- Ламеле РК- А-1 до Л- Г-4 м2 5.200,00 
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- улице Книнска, Цара Душана и Видовданска м2 3.900,00 
- улица Гаврила Принципа м2 540,00 
- улица Козарска м2 540,00 
- улице С. Мокрањца, Цетињска и Мајора Гавриловића м2 1.800,00 
- улице Милоша Обилића, Београдска и Вуковарска м2 1.800,00 
- улица од Поште до Храма м2 900,00 
- улица Стевана Синђелића м2 1.800,00 
- саобраћајница са паркинг простором  занатски центар  м2 1.900,00 
- улица Данке Митрова м2 500,00 
- улице Војводе Мишића и Симе Лозанића       м2 4.100,00 
- паркинг простор иза Општине м2 8.100,00 
- улица Солунских Добровољаца м2 550,00 
- улица Стевана Немањића м2 640,00 
- улица Милана Тепића м2 747,00 
- зона С-6 Бања Врућица м2 4200,00 
- улица Владике Николаја м2 400,00 
- улица Јефте Вуковића (са паркинг простором) м2 2.100,00 
- улица Бранка Маркочевића м2 800,00 
- улица Војводе Путника м2 3.800,00 
- улица Војводе Момчила м2 1.600,00 
- улица Кнеза Милоша м2 1.200,00 
- улица Хиландарска са паркингом м2 3.500,00 
- асфалтне стазе у парку м2 650,00 
- улица  Ђурђевданска (од Ручунге до Језера) м2 7.500,00 
- Гробље - Жуљ – Крајишка м2 6.100,00 
- улица Меше Селимовића - Трафо – џамија м2 680,00 
- улица Равногорска м2 800,00 
- Џамија - Дом – Жуљ м2 2.500,00 
- Дом – Османовићи- Дом – Базен м2 5.000,00 
-Улица Бранка Ћопића м2 630,00 
-Спој улице Алексе Шантића са улицом Првог Крајишког Корпуса м2 600,00 
-Недић-поље, Бања Врућица м2 1.200,00 
-Рибарски пут м2 1.110,00 
-улица која повезује Книнску и Видовданску улицу м2 1.150,00 
-улица Нова I м2 1.260,00 
У К У П Н О: м2 170.797,00 

    
2. Машинско прање и чишћење асфалтираних тротоара  Јед. мјере Количина 

 

- улица Цара Лазара м2 1.950,00 
- улица Карађорђева м2 4.600,00 
- улица Обала Војводе Степе м2 360,00 
- улица Кнеза Милоша м2 300,00 
- улица Краља Петра Првог (до Ручунге) м2 2.200,00 
- улица Александра Рајковића м2 648,00 
- улица Рударска м2 288,00 
- улица Стевана Синђелића м2 300,00 
- улице Јована Дучића м2 1.400,00 
- улица Светог Саве (до раскрснице) м2 4.150,00 
- пјешачка стаза од ресторана"ЕКС" до игралишта м2 900,00 
- улица Првог Крајишког Корпуса и Л-А1 до Г4 м2 960,00 
-улица Војводе Мишића  м2 588,00 
-пјешачка стаза од Хотела Кардиал према Јелић потоку м2 1.200,00 
-спој улице Алексе Шантића са улицом Првог Крајишког Корпуса м2 120,00 
-улица која повезује Книнску и Видовданску улицу м2 126,00 
У К У П Н О: м2 20.090,00 
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3. Машинско и ручно прање и чишћење поплочаних површина  Јед. мјере Количина 
 - Ламела А1 до Г4  м2 870,00 
 - Робна кућа м2 500,00 
 - Спортска дворана м2  2.000,00 
 - Градски трг м2 4.900,00 
 У К У П Н О: м2 8.270,00 
    
 
4. 

Чишћење и одржавање макадамских саобраћајница сакупљењем 
крупнијег отпада и одлагање у канте за смеће Јед. мјере Количина 

 - дио улице Јефте Вуковића, дио улице Нова IV – Зона С3-1, дио улице 
Бранка Ћопића, дио улице Симе Лозанића, дио улице Војводе 
Момчила 

м2  
11.950,00 

 У К У П Н О: м2 11.950,00 
 
5. 

Ручно сакупљање крупног отпада, папира и осталог отпада са јавних 
зелених површина, те одлагање у канте за смеће са површина од 
кафане Естрада на Бањи Врућици до старог градског гробља (ови 
радови се обављају свакодневно осим недеље) 
 

м2 39.380,00 

У К У П Н О: м2 39.380,00 
 
       
            НАПОМЕНА: Период прања улица у току једне 
године је 8 мјесеци.  У првом приоритету улице се 

перу сваких 7 дана, а у другом приоритету сваких 15 
дана, у поменутом временском периоду од 8 мјесеци.  
 

Табела 2. Површине које се одржавају – Јавно зеленило 
 

РБ ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО - ВРСТА ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА 

1. 
Кошење траве на јавним површинама, машински 10 пута у времену од 
почетка до краја вегетације, са повременим грабуљањем покошене 
траве,  утоваром и одвозом траве на градску депонију 

Јед. мјере Количина 

 

- Бањски мост – ресторан "ЕСТРАДА" м2 7.000,00 
- Ресторан "ЕСТРАДА" – КРИЛО м2 400,00 
- Улица Карађорђева, од моста до Б. Банке м2 9.900,00 
- Површина око зграде општине м2 2.260,00 
- Зелене површине Градског трга м2 1.200,00 
- Градски парк – Пијаца м2 15.600,00 
- Улица Светог Саве - гробље до раскрснице Барићи м2 2.800,00 
- Улица Светог Саве - Б. Банка до гробља м2 5.100,00 
- Површина Борјанска управа и ламеле м2 2.500,00 
- Ламеле у улици Светог Саве 80 – 86 м2 3.000,00 
- Улица Марка Пејића - Дом Здравља м2 150,00 
- Површине - Стари занатски центар м2 600,00 
- Улица Крајишка - Мост –Маргита. м2 11.740,00 
- Површине око ламела А 1 - Г 4 – Ф м2 12.000,00 
- Површине од улице Краља Петра Првог до Карађорђеве, од Д. 
Митрове до ШУП-школе м2 28.185,00 

- Површина око Средњошколског центра м2 18.000,00 
- Улица Краља Петра Првог и Александра Рајковића м2 6.033,00 
- Радолинка до Стрелишта м2 3.800,00 
- Плажа са пјешачком стазом и Спортска дворана м2 3.600,00 
- Градско гробље- старо м2 7.000,00 
- Нови занатски центар од пјешачке стазе до Бањалучке банке м2 700,00 
У К У П Н О: м2 141.568,00 

    
2. Орезивање зелених живих ограда 4 пута од почетка до краја вегетације. м2  300,00 

3. Орезивање и заштита стабала свих врста листопада  и четинара и 
обарање-сјеча сувих стабала. ком 700,00 
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4. Орезивање и заштита средње високог грмља. м2 440,00 

5. Орезивање и заштита, окопавање, плијевљење, узимљавање и прихрана 
ружичњака.  м2 970,00 

6. 
Припрема земљишта, засађивање сезонског цвијећа, окопавање, 
плијевљење, заштита и уклањање по завршетку сезоне укључујући и 
жардињере.  

м2 300,00 

7.  Купљење, утовар и одвоз на депонију опалог листа по завршетку 
вегетације са листопадних стабала. ком 600,00 

 
Табела 3. Површине које се одржавају – Зимска служба 
 

РБ ЗИМСКА СЛУЖБА -  ВРСТА ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА 
 
 
1. 

Одржавање у проходном стању за несметано одвијање пјешачког и 
моторног саобраћаја на саобраћајницама и тротоарима у граду. Ручно и 
машинско чишћење снијега са саобраћајница и тротоара, посипање 
сољу и абразивним материјалом, утовар и одвожење снијега са мјеста 
сметњи одвијања саобраћаја, чишћење снијега са мостова, сливника, 
пјешачких прелаза, паркиралишта и градског трга. 

Јед. мјере Количина 

 
ПРВИ ПРИОРИТЕТ 
 

  

- улица Карађорђева (од сквера до бањског моста) м2  12.000,00 
-улица Светог Саве (од градског моста до раскрнице на Барићима м2 13.600,00 
-саобраћајница од Светог Саве до дома на Барићима м2 5.100,00 
- улица Обала Војводе Степе и Петра Јокића-заобилазни пут м2  9.500,00 
- улица Марка Пејића м2  2.000,00 
- улица Цара Лазара м2  7.000,00 
- улица Браће Крстића м2  3.600,00 
- улица Петра Богуновића м2  1.800,00 
- улица Крајишка м2 9.500,00 
- улица Александра Рајковића м2  5.200,00 
- улица Краља Петра Првог - до Ручунге м2 6.900,00 
- Градски трг м2  3.000,00 
У К У П Н О: м2 79.200,00 
 
ДРУГИ ПРИОРИТЕТ 
 

  

- остале улице и површине из ставке 2 јавне хигијене. м2 111.687,00 
 
       НАПОМЕНА: Чишћење у првом 
приоритету требало би бити завршено 24 сата од 
почетка па-давина и чишћења, чиме би се омогућио 
нормалан саобраћај на улицама првог приоритета. 
Чишћење у другом приори-тету требало би бити  
завршено 48 сата од почетка падавина и чишћења 
првог приоритета. Период зимске  

 
службе траје од почетка сњежних падавина па до 
престанка зимског периода, односно престанка 
падавина снијега и завршава се уклањањем абразивног 
материјала са саобраћајница и тротоара. Чишћење се 
врши кад се на тротоарској или коловозној површини 
појави слој снијега дебљине 8-10 cm. 

 
II Редовни комунални послови 
 
Табела 4. Чишћење и прање улица 
 

РБ  
Опис радова Јед. Количина Цијена Укупно 

(КМ) 
1. Машинско чишћење и прање асфалтираних 

саобраћајница првог приоритета. м2 79.200,00 1,00 79.200,00 

2. Машинско чишћење и прање асфалтираних 
саобраћајница другог приоритета. м2 91.597,00 1,00 91.597,00 
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3. Машинско прање и чишћење асфалтираних 
тротоара. м2 20.090,00 1,00 20.090,00 

4. Машинско и ручно чишћење и прање 
поплочаних површина са купљењем отпада и 
одлагањем у канте за смеће (трг, ламеле А1-Г4, 
спортска дворана). 

м2 8.270,00 0,90 7.443,00 

5. Чишћење и одржавање макадамских 
саобраћајница са купљењем отпада и 
одлагањем у канте за смеће. 

м2 11.950,00 0,90 10.755,00 

6. Ручно сакупљање крупног отпада, папира и 
осталог отпада са зелених површина, те 
одлагање у канте за смеће. 

м2 39.380,00 0,90 35.442,00 

 У к у п н о : 244.527,00 
 

Табела 5. Одржавање јавног зеленила 
 

РБ Опис радова Јед. Количина Цијена Укупно 
(КМ) 

 
1. 

Кошење  траве на јавним површинама 
мaшинским путем, 10 пута у времену од почетка 
до краја вегетације, са повременим купљењем 
покошене траве, утоваром и одвозом исте на 
градску депонију. 

м2 141.568,00 0,45 63.705,60 

 
2. 

Орезивање живих ограда 4 пута од почетка до 
краја вегетације, са купљењем отпада и одвозом 
на градску депонију. 

м1 300,00 2,00 600,00 

 
3. 

Орезивање и заштита стабала свих врста 
листопада и четинара са купљењем отпада и 
одвозом на градску депонију (орезивање се 
врши у прољеће и јесен). 

ком 700,00 10,00 7.000,00 

 
4. 

Орезивање и заштита средње високог грмља  са  
купљењем отпатка и одвозом на градску 
депонију. 

м2 440,00 1,80 792,00 

 
5. 

Орезивање, заштита, окопавање, плијевљење, 
уземљивање и прихрана ружичњака. м2 970,00 12,00 11.640,00 

 
6. 

Припремање земљишта, засађивање сезонског  
цвијећа  разних  врста, окопавање, плијевљење, 
заштита и уклањање по завршетку сезоне. м2 300,00 10,90 3.270,00 

 
7. 

Купљење утовар и одвоз на градску депонију 
опалог листа по завршетку вегетације са 
листопадних стабала. 

 
ком 600,00 12,00 7.200,00 

 У к у п н о :         94.207,60 
 
Табела 6. Зимско одржавање градских улица 
 

Опис радова Јед. Количина Цијена Укупно 
(КМ) 

 а) први приоритет  
м2 79.200,00 0,45 35.640,00 
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 б) други приоритет  
м2 111.687,00 0,35 39.090,45 

У к у п н о :        74.730,45 
 
Табела 7. Одржавање јавне расвјете 
 

Опис радова Укупно 
(КМ) 

Одржавање  јавне  расвјете  12 мјесеци (замјена сијалица, осигурача, аутомата за  паљење  -  
форела  и  осталог ситног материјала). 

25.000,00 

Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвјету. 275.000,00 

У к у п н о :         300.000,00 
                    
III  Остали послови заједничке комуналне потрошње 
 
Табела 8. Остали послови заједничке комуналне потрошње 
 

РБ Опис радова ИЗНОС (КМ) 
 
1. 

Санација градских асфалтираних улица  и тротоара 
 (крпање ударних рупа). 

20.034,95 

 
2. 

Одржавање фонтане и система за заливање цвијећа на скверу (потрошња воде). 7.000,00 

 
3. 

Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у граду. 13.000,00 

4. Набавка  и  сађење  сезонског  цвијећа  у  граду. 1.500,00 

5. Прочепљање уличних сливника у граду. 5.000,00 
6. Одржавање – поправка семафора у граду (замјена сијалица). 2.000,00 

7. Дератизација објеката. 7.000,00 

8. Годишња санације градске депоније. 35.000,00 
9. Санација аутобуских стајалишта на подручју општине Теслић. 6.000,00 
10. Набавка контејнера за одлагање отпада. 5.000,00 
 
11. 

Трошкови азила (хватање паса – здравствена заштита, стерилизација, удомљавање, 
пуштање и нешкодљиво уклањање лешева са јавне површине малих и великих 
животиња). 

20.000,00 

У к у п н о :          121.534,95 
 
Табела 9. Збирни приказ послова и трошкова ЗКП-а 
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Број: 01-022-31/15                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                         
Датум: 31.03.2015. год.                 Жељко Перишић с. р. 
50                                                                        
 
           На основу члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст („Службени гласник општине 
Теслић“, број 11/14), Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној 31.03.2015. године д о н и ј е л а  ј е 
 

П Р О Г Р А М 
уређења грађевинског земљишта за 2015. годину 

 

           Буџетом општине Теслић за 2015. годину за 
уређење грађевинског земљишта предвиђено је 
300.000,00 КМ. 
          Овим програмом приоритетно су обухваћени 
пројекти који су реализовани у 2014. години по основу 
којих су створене обавезе у износу од 145.000,00 КМ. 
Ови пројекти се односе на израду сљедећих улица: 
          - Бранка Радичевића- вањско уређење испред 
обје-кта Вила Јулија и 
          - Милана Тепића и Јефте Вуковића.  
          Од укупно планираних средстава за реализацију 
пројеката у 2015. години преостаје 155.000,00 КМ и 
она се планирају утрошити за пројекте који су при-
казани у наредном прегледу. 

   

РБ ОПИС ПОСЛОВА ИЗНОС 
 (КМ) 

1. - Вањско уређење блока ЦТ3 и ЦТ4 - дио уређења између улице Хиландарска и градске 
тржнице.  

81.000,00 
 

2. - Изградња улице Нова IV, у зони С3-1 у Теслићу.  64.000,00 
 

3. - Рехабилитација коловоза у улици Обала Војводе Степе. 10.000,00 

УКУПНО: 
 
155.000,00 
 

 
 

                  У склопу вањског уређења ЦТ3 и ЦТ4 
планирано је да се изврши изградња дијела уређења 
испред постојећих објеката са припадајућим паркинг 
простором, поплочањем тротоара, расвјетом и по-
вршинском одводњом. Укупна површина која ће бити 

асфалтирана у склопу уређења је 957 м2 и поплочана 
315 м2. 

                   У оквиру уређења улице у зони С3-1, Нова IV, 
планирано је да се изврши асфалтирање и просијецање 
нове улице са припадајућим паркинг простором  у ду-
жини од 320 м, укупном асфалтном површином 2769 

РБ ВРСТА ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА И ТРОШКОВА ИЗНОС 
(КМ) 

1. Јавна хигијена по претходном опису. 244.527,00 

2. Јавно зеленило по претходном опису. 94.207,60 

3. Зимска служба по претходном опису. 74.730,45 

4. 

Утрошак јавне расвјете у граду и мјесним заједницама  са одржавањем јавне расвјете: 
Очауш, Блатница, Шњеготина, Липље, Прибинић, Барићи, Јасенова, Булетић, Радња, 
Слатина, Жарковина, Ружевић, Ђулић, Стењак, Студенци, Гомјеница, Каменица, Доња 
Врућица, Бања Врућица. 

300.000,00 

5. Остали послови Заједничке комуналне потрошње. 121.534,95 

У К У П Н О: 835.000,00 



Број  2                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ                                  страна 15 
 
м2. Такође, у оквиру уређења предвиђено је и полагање 
бужира за јавну расвјету и површинска одводња обо-
ринских вода. 
            Рехабилитација коловоза у улици Обала Војводе 
Степе, од градског моста до зграде Црвеног крста. 
 
Број: 01-022-27/15                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                     
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р. 
51                                                                                     
 
            На основу члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст („Службени гласник општине 
Теслић“, број 11/14), Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној 31.03.2015. године д о н и ј е л а  ј е 

 
П Р О Г Р А М 

изградње и одржавања локалних и некатегорисаних 
путева и мостова на подручју општине  

Теслић у 2015. години 
 
 Програм изградње и одржавања локалних и 
некатегорисаних путева и мостова на подручју општи-
не Теслић у 2015. години преставља етапни план 
извршења реконструкције и модернизације локалне и 
некатегорисане путне мреже на подручју општине Те-
слић.   
  Имајући у виду планирана буџетска средства 
за ове намјене, ниво остварених а неизмирених обавеза 
и нереализоване а започете активности на изградњи 
локалних и некатегорисаних путева у 2014. годину, за 
наставак реконструкције и модернизације локалне 
путне мреже у 2015. години, планира се уложити 
500.000,00 КМ. 
 Поред средстава планираних за улагање у 
изградњу путева у 2015. години, планира се за текуће 
одржавање путне мреже уложити  380.000,00 КМ. 
Изградња  локалних  и некатегорисаних  путева 
 У 2015. години планирана су средства за на-
ставак реконструкције и модернизације локалне и 
некатегорисане   путне мреже у висини од 500.000,00 
КМ. 
         1) Локални пут Кошћук-Липље 

Асфалтирање припремљених прекида код мостова у 
дужини од 200 м. 
Планирана средства износе 17.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету. 
          2) Некатегорисани пут Којчић Брдо-Шака-
новићи 
Завршетак радова на асфалтирању пута на започетој 
дионици, у дужини 1.361м. 
Планирана средства износе 162.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету. 
          3) Некатегорисани пут Растуша-Савичићи-
Пећина 
Завршетак радова на асфалтирању пута на започетој 
дионици, у дужини 800м. 
Планирана средства износе 121.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету. 
          4) Некатегорисани пут Ђулић-Јовичићи-До-лићи 
Завршетак радова асфалтирања пута на започетој 
дионици, у дужини 700м. 
Планирана средства износе 81.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету. 
          5) Некатегорисани пут Жираја-Палине 
Завршетак радова на изради доњег строја пута на 
започетој дионици, у дужини 999 м. 
Планирана средства износе  64.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету. 
          6) Некатегорисани пут Каменско Поље-Каме-
ница 
Рехабилитација постојећег слоја асфалта. 
Планирана средства износе 40.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету. 
          7) Некатегорисани пут Стењак (гробље) – 
Липица- Бераци 
Завршетак радова асфалтирања пута, у дужини 300м. 
Планирана средства износе  15.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету. 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  
ПЛАНИРАНОГ УЛАГАЊА У ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ 

Ред. 
број 

Назив пута План КМ 

1. Локални пут Кошћук-Липље 17.000,00 
2. Некатегорисани пут Којчић Брдо-Шакановићи  

162.000,00 
3. Некатегорисани пут Растуша-Савичићи-Пећина  

121.000,00 
4. Некатегорисани пут Ђулић-Јовичићи-Долићи  

81.000,00 
5. Некатегорисани пут Жираја-Палине 64.000,00 
6. Некатегорисани пут Каменско Поље-Каменица 40.000,00 
7. Некатегорисани пут Стењак (гробље) – Липица- Бераци 15.000,00 
УКУПНО: 500.000,00 
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Текуће  одржавање 
             У буџету општине за 2015. годину планирају се 
средства за одржавање локалних и некатегорисаних 
путева у висини од 380.000,00 КМ од чега је 280.000,00  
КМ планирано у оквиру ставке текућег одржавања 
путева и 100.000,00 КМ у оквиру ставке одржавање 
путева у зимском периоду. 

            У овој години планирано је да се из наведених 
средстава за одржавање путева у износу од 280.000,00 
КМ исфинансирају сљедећи послови: 

            1. Прољетно одржавање локалних путева, кроз 
одржавање макадамских дионица и крпање ударних 
рупа у асфалту. 
Предрачунска вриједност радова износи  40.000,00 КМ 

           2. Јесење одржавање локалних путева. 
Предрачунска вриједност радова износи  20.000,00 КМ. 
Финансијски планови су дати на основу просјечних 
цијена ранијих радова. 
          3. Планирана средства за одржавање некате-
горисаних путева и интрвентно одржавање износе 
90.000,00 КМ. 
Поправка некатегорисаних путева ће се вршити у 
оквиру пристиглих захтјева, према приоритетима у 
току године, у зависности од оправданости захтјева. 
           4. Из средстава за текуће одржавање локалних и 
некатегорисаних путева врши се финансирање пута-
рске службе коју чини 13 извршиоца. 
Средства планирана за ову намјену (плате, топли 
оброци, остала примања и опрема) износе 130.000,00 
КМ. 
 
Број: 01-022-29/15                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                         
Датум: 31.03.2015. год.               Жељко Перишић с. р. 
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           На основу члана 30. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 125. став 2. тачка 
г. Закона о основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске„ број 74/08, 
71/09, 104/11 и 33/14) и члана 7. Правилника о избору и 
раду школског одбора („Службени гласник Републике 
Српске“ број 7/09, 37/09 и 65/13) Скупштина општине 
Теслић на сједници одржаној 31.03.2015. године, д о- 
н и ј е л а  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора ЈУ Основне  
школе „Стеван Душанић“ Прибинић 

 
 1. За члана Школског одбора ЈУ Основне  
школе „Стеван Душанић“ Прибинић, испред локалне 
заједнице, бира се Ново (Миле) Мишкић, ВСС официр 
поморства из Прибинића бр. 210, рођен 18.11.1963. 
године, запослен у „Мтел“ АД Бања Лука, на радном 
мјесту вође групе послова на одржавању мјесних 
телефонских мрежа.                                                   

  2. Ово рјешење доставити Министарству про-
свјете и културе Републике Српске на даљи поступак 
именовања чланова Школског одбора ЈУ Основне 
школе „Стеван Душанић“ Прибинић. 
  3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
 
 
Број: 01-111-32/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р 
53                                                                      
 
     На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске бр. 
68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Теслић, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, нa сједници одржаној 31. 03 .2015. године, 
донијела је с л е д е ћ и  
 

З А К Љ У Ч А К 
o усвајању Извјештаја о раду и  

финансијском пословању 
ЈУ Дом здравља „Свети Сава“ 

 
 1. Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Дом 
здравља „Свети Сава“ Теслић за 2014. годину. 
 2. Овај закључак објавити у "Службеном  гла-
снику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-25/15                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е            
Датум: 31. 03.2015. год.            Жељко Перишић с. р. 
54                                         
                                           
 На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске бр. 
68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Теслић, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, нa сједници одржаној 31.03.2015. године, 
донијела је с л е д е ћ и  
 

З А К Љ У Ч А К 
o усвајању Извјештаја о раду и пословању  

Центра за социјални рад Теслић 
 

              1. Скупштина општине Теслић је усвојила 
Извје-штај о раду и пословању Центра за социјални рад 
Теслић за 2014. годину. 
   2. Овај закључак објавити у "Службеном  гла-
снику општине Теслић".  
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Број: 01-013-19/15                          ПРЕДСЈЕДНИК СО-е   
Датум: 31.03.2015. год.                  Жељко Перишић с. р.                                                 
55                                    
 
            На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске бр. 
68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Теслић, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, нa сједници одржаној 31. 03.2015. године, 
донијела је с л е д е ћ и  
 

З А К Љ У Ч А К 
o усвајању Извјештаја о раду и финансијском 
пословању ЈУ за предшколско образовање и 

васпитање Дјечије обданиште „Палчић“ Теслић 
 

  1. Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ за пре-
дшколско образовање  и васпитање Дјечије обданиште 
„Палчић“  Теслић за 2014. годину. 
              2. Овај закључак објавити у "Службеном  
гласнику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-20/15             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                   
Датум: 31.03.2015. год.                 Жељко Перишић с. р. 
56                              
          
   На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске бр. 
68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Теслић, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, нa сједници одржаној 31. 03.2015. године, 
донијела је с л е д е ћ и  
 

З А К Љ У Ч А К 
o усвајању Извјештаја о раду и финансијском 

пословању Народне библиотеке 
„Данило Киш“ Теслић 

 
 1. Скупштина општине Теслић је усвојила 
Извјештај о раду и финансијском пословању Народне 
библи-отеке „Данило Киш“ Теслић за 2014. годину. 
  2. Овај закључак објавити у "Службеном  гла-
снику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-21/15                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 31.03.2015. год.                 Жељко Перишић с. р. 
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  На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске бр. 
68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Теслић-

Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Теслић, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, нa сједници одржаној 31.03.2015. године, 
донијела је с л е д е ћ и  
 

З А К Љ У Ч А К 
o усвајању Извјештаја о раду и финансијском 

пословању Турисртичке 
организације општине Теслић 

 
 1. Скупштина општине Теслић је усвојила 
Извјештај о раду и финансијском пословању Тури-
стичке организације општине Теслић за 2014. годину. 
               2. Овај закључак објавити у "Службеном  гла-
снику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-22/15                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 31.03.2015. год.              Жељко Перипшић с. р.    
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  На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске бр. 
68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Теслић, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, нa сједници одржаној 31.03.2015. године, 
донијела је с л е д е ћ и 
 

З А К Љ У Ч А К 
o усвајању Извјештаја о раду и финансијском 

пословању ЈУ Спортски центар  
„Радолинка“ Теслић 

 
   1. Скупштина општине Теслић је усвојила 
Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Спо-
ртски центар „Радолинка“  Теслић за 2014. годину. 
   2. Овај закључак објавити у "Службеном  
гласнику општине Теслић".  

 
Број: 01-013-23/15                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 31.03.2015. год.               Жељко Перишић с. р. 
59                         
 
             На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске бр. 
68/07 и 109/12) и члана 34. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Теслић, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, нa сједници одржаној 31.03.2015. године, 
донијела је с л е д е ћ и 
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З А К Љ У Ч А К 
о прихватању Извјештаја начелника општине о 

раду у органима ЈКПД АД „Рад“ Теслић и ЈКП АД 
„Комуналац“ Теслић 

 
            1. Скупштина општине Теслић је усвојила 
Извјештај начелника општине о раду у органима ЈКПД 
АД „Рад“ Теслић и ЈКП АД „Комуналац“ Теслић. 

              2. Скупштина општине Теслић тражи од ЈКПД 
АД „Рад“ Теслић и ЈКП АД „Комуналац“ Теслић да у 
наредном периоду доставе Информацију о раду и 
финансијском пословању за предходни период. 

             3. Овај закључак објавити у „Службеном гла-
снику општине Теслић“. 

 
Број: 01-013-26/15                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                          
Датум: 31.03.2015. год.          Жељко Перишић с. р. 
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            На основу члана 34. Статута општине Теслић-

Пречишћени текст ("Службени гласник општине 
Теслић, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, нa сједници одржаној 31.03.2015. године, 
донијела је с л е д е ћ и  

 
З А К Љ У Ч А К 

o усвајању Извјештаја о реализацији Програма 
рада Скупштине за 2014. годину 

 
             1. Скупштина општине Теслић је усвојила 

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине за 
2014. годину. 

              2. Овај закључак објавити у "Службеном  гла-
снику општине Теслић".  

 
Број: 01-013-27/15                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    
Датум: 31.03.2015. год.                 Жељко Перишић с. р. 
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            На основу члана 34. Статута општине Теслић– 

Пречишћени текст  („Службени гласник општине Те-
слић“, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић („Службени гласник 
општине Теслић“, број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, на сједници одржаној 31.03.2015. године, д о-  
н и ј е л а  ј е 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о пословању Фонда за 

рјешавање стамбених питања борачких категорија 
општине Теслић у периоду 2002.-2014. године 

 
 
            1. Скупштина општине Теслић је усвојила 
Извјештај о пословању Фонда за рјешавање стамбених 
питања борачких категорија општине Теслић у 
периоду 2002.-2014. године. 

              2. Овај закључак објавити у ''Службеном гла-
снику општине Теслић''. 
 
Број: 01-013-18/15                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 31.03.2015. год.              Жељко Перишић с. р.                                                                                                                                             
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 На основу члана 66. Статута општине Теслић-
Пречишћени текст („Службени гласник општине 
Теслић“, број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић („Службени гласник 
општине Теслић“, број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, на сједници одржаној дана 31.03.2015. године, 
д о н и ј е л а  ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

  1. Скупштина општине Теслић одбацује инци-
јативу број 07.020/610-24-96-7/13 од 26.02.2015. године 
Министарства просвјете и културе у Влади Републике 
Српске. 
  2. Обавезује се начелник општине и одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности да обавијесте 
Министарство просвјете и културе Републике Српске о 
ставу Скупштине општине Теслић. 
  3. Овај закључак објавити у „Службеном гла-
снику општине Теслић“. 
 
Број: 01-013-17/15                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 31.03.2015. год.               Жељко Перишић с. р. 
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 На основу члана 34. Статута општине Теслић- 
Пречишћени текст („Службени гласник општине 
Теслић“, Број 11/14) и члана 136. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић („Службени гласник 
општине Теслић, број 9/14), Скупштина општине 
Теслић на сједници одржаној 31.03.2015. године, д о- 
н и ј е л а  ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 1. Скупштина општине Теслић је примила к 
знању Информацију у вези рјешења Пореске управе 
Републике Српске, о обрачунатим и неплаћеним 
доприносима за здравствено осигурање, примаоца со-
цијалне помоћи у периоду 2010.-2015. година. 
          2. Скупштина општине Теслић обавезује на-
челника општине и Центар за социјални рад Теслић да 
Министарству финансија Републике Српске  поднесу 
захтјев за одгоду плаћања обавеза (репрограм обавеза) 
по рјешењу Пореске управе Републике Српске број: 
06/1.04/0702-456.1-14Р/15 од 03.02.2015. године, на рок 
од шездесет (60) једнаких мјесечних рата. 
           3. Скупштина општине Теслић овлашћује наче-
лника општине, да обезбједи гаранцију за плаћање 
дуга, по одобреном репрограму од стране Министа-
рства финансија Републике Српске. 



Број  2                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ                                  страна 19 
 
          4. Овај закључак објавити у „Службеном гла-
снику општине Теслић“. 
 
Број: 01-013-16/15                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 31.03.2015. год.                 Жељко Перишић с. р. 
64                                                                        

 
             На основу члана 34. Статута општине Теслић – 

Пречишћени текст  („Службени гласник општине Те-
слић“, број 11/14) и члана 75. став 4. Пословника о 
раду Скупштине општине Теслић („Службени гласник 
општине Теслић“, број 9/14), Скупштина општине 
Теслић, на сједници одржаној 31.03.2015. године, д о- 
н и ј е л а  ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

о одгађању расправе 
 
             1. Скупштина општине Теслић је одлучила да 

разматрање Приједлога Одлуке о измјени и допуни 
одлуке о паркиралиштима, на приједлог Комисије за 
прописе, одложи за наредну сједницу, ради детаљнијег 
разматрања и законског усаглашавања поднесеног 
амандмана од стране предлагача. 

           2. Овај закључак објавити у „Службеном гла-
снику општине Теслић“. 

 
Број: 01-013-24/15                        ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                
Датум: 31.03.2015. год.                 Жељко Перишић с. р. 
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             На основу чланова 19. и 20. Закона о спорту 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 
66/03, 73/08 и 102/08), а у вези са чланом 8. 
Правилника о условима и критеријима за суфина-
нсирање програма спортских организација из сре-
дстава буџета општине Теслић („Службени гласник 
општине Теслић“, број 2/14), чланова 22, 53. и 66. 
Статута општине Теслић-Пречишћени текст („Слу-
жбени гласник општине Теслић“, број 11/14) и 
мишљења Стручног савјета за спорт општине Теслић, 
број: 1/15 од 26.03.2015. године, начелник општине  
д о н о с и: 

 
ОДЛУКУ 

о репрезентативности спортских организација 
у општини Теслић за 2015. годину 

 
I 

           Репрезентативност спортских организација са 
доноси на основу критеријума наведених у члану 9. 
Правилника о условима и критеријима за суфи-
нансирање програма спортских организација из сре-
дстава буџета општине Теслић. 

II 
           Спортске организације I КАТЕГОРИЈЕ РЕ-
ПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ општине Теслић су: 

            а) Фудбалски клуб „Пролетер“, 

           б) Стрељачки клуб „Геофон“. 
           Спортске организације II КАТЕГОРИЈЕ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ општине Теслић су: 
            а) Фудбалски клуб „Минерал“, 
            б) Атлетски клуб „Теслић ББ“, 
            в) Карате клуб „Тигар“, 
            г) Кошаркашки клуб „Теслић“, 
            д) Шаховски клуб „Младост“, 
            ђ) Женски рукометни клуб „Борја“, 
            е) Рукометни клуб „Теслић“. 
            Спортске организације III КАТЕГОРИЈЕ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ општине Теслић су: 
            а) Куглашки клуб „Минерал“, 
            б) Фудбалски клуб „Укрина“, 
            в) Кошаркашки клуб „WBS basketball“. 
            Спортске организације IV КАТЕГОРИЈЕ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ општине Теслић су: 
            а) Клуб малог фудбала „Младост“, 
            б) Клуб малог фудбала „Теслић“, 
            в) Карате клуб „Теслић“, 
            г) Рукометни клуб „Школа рукомета Кико“, 
            д) Теквон-до клуб „Хваранг“, 
            ђ) Тениски клуб „ЗТЦ Бања Врућица“, 
            е) Школа шаха „Мат“, 
            ж) Асоцијација „Спорт за све“, 
           Спортске организације V КАТЕГОРИЈЕ РЕ-
ПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ општине Теслић су: 
            а) Женски фудбалски клуб „Пролетер“ 
            б) Одбојкашки клуб „Младост“ 
            в) Омладински фудбалски клуб „Спортинг-
А.Ф.“ 
            г) Карате клуб „Sochin“. 
             Све спортске организације регистроване након 
доношења ове одлуке спадају у V КАТЕГОРИЈУ РЕ-
ПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ спортских организација 
општине Теслић. 

III 
            На основу ове одлуке вршиће се суфина-
нсирање програма спортских организација општине 
Теслић из средстава предвиђених у буџету. 

IV 
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Те-
слић“. 
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             На основу члана 43. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 53. и 66. Статута 
општине Теслић–Пречишћен текст(„Службени гласник 
општине Теслић“ број 11/14 ) и члана 5. Правилника о 
расподјели средстава за подршку пронаталитетној 
политици општине Теслић („Службени гласник 
општине Теслић“ број 1/15 ) начелник општине Теслић 
д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за додјелу средстава за 
финансирање једне процедуре асистиране 

репродукције – вантјелесне оплодње 
 
I 

 Именује се Комисија за додјелу средстава за 
финансирање једне процедуре асистиране репроду-
кције – вантјелесне оплодње : 
  1. Др Георгије Радмановић, из Теслића, 
предсједник, 
  2. Биљана Касаповић, дипл. инж. пољ. из 
Јасенове, члан и  
  3. Јово Бркић, дипл. правник из Теслића, члан. 

II 
  Комисија има задатак да разматра поднешене 
захтјеве за додјелу средстава за финансирање једне 
процедуре асистиране репродукције – вантјелесне 
оплодње и да даје приједлог начелнику општине за 
додјелу средстава за ову намјену. 

III 
            Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Теслић“.  
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ОГЛАС 
 

            Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Теслић, Карађорђева бр. 
18, на основу рјешења  број 05-372-8/15 од 13.03.2015. 
године, извршило је у Регистру заједница зграда, у 
регистарском листу број: 02-148 упис оснивања 
Заједнице етажних власника „Ул. Карађорђева бр. 
25Б“, Теслић са сљедећим подацима: 
            Сејдо Зукановић, именује се за предсједника 
Скупштине заједнице етажних власника „Ул. Кара-
ђорђева бр. 25Б“, Теслић. 
            Именовани је овлашћен да заступа ову заје-
дницу пред органима управе и пред правосудним 
органима, као и у правним пословима са трећим 
лицима у вези са одржавањем и коришћењем зграде. 
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