
 
 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ТЕСЛИЋ 

 
Скупштина општине Теслић 

Карађорђева 6 
Одговорни уредник: 

Станислав Станојевић 
Телефон : 053/411-512 

Штампа стручна служба СО-е 

Датум 27. 03. 2014. године 
 

Број 3.        Година:ХXIII 
Годишња претплата 80КМ 

Буџетска организација 0103110 
Врста прихода      722521 

Жиро-рачун: 
551025-0001103683 
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          На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 10. и 30. Статута 
општине Теслић („Службени гласник општине 
Теслић“ бр. 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13) и члана 8. 
Одлуке о општинским признањима и наградама 
(„Службени гласник општине Теслић“ бр. 1/10 и 
1/14), Скупштина општине Теслић, на сједници 
одржаној 26. 03. 2014.  године, д о н и ј е л а  ј е 
 
 

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

 
I 

               Oпштинска признања и награде за рад и 
остварене резултате додјељују се: 
              1. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА  „6. АПРИЛ“ и новча-
ну награду у износу од 2000,00 КМ 
              -  ЛУКИ КИТИЋУ из Горњег Булетића 
              2. СРЕБРЕНА ПЛАКЕТА „6. АПРИЛ“ и но-
вчану награду у износу од 1000,00 КМ 
              -  Д.О.О.  „МЕТАЛ“ Теслић 
                - ОМЛАДИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ „НА-
ША СТВАР“ Теслић 
               3. ЗАХВАЛНИЦА „6. АПРИЛ“ и новчана 
награда у износу од 500,00 КМ 
              - ДАНИ КУСИЋУ из Теслића 
              - МИОДРАГУ НИКОЛИЋУ из Теслића 
              - ДРАГАНУ СИМИЋУ из Ђулића 

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

III 
            Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 
општине Теслић“ 
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            На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени  гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13) и члана 15. и 34. Статута општине 
Теслић („Службени  гласник општине Теслић“, бр. 
6/05, 4/08, 5/08 , 2/12 и 3/13) Скупштина општине 
Теслић, на сједници одржаној дана 26. 03. 2014. го-
дине, 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 2013. године 
 
I 

         Утврђује се просјечна коначна грађевинска 
цијена корисне површине   1 m2 стамбеног и посло-
вног простора за подручје општине Теслић, из 2013. 
године, у износу од: 650,00 КМ. 

II 
         Просјечна коначна грађевинска цијена из тачке I 
ове Одлуке, помножена одговарајућим  коефици-
јентом развијености општине Теслић, представља 
основицу за израчунавање висине ренте коју плаћају 
инвеститори изградње објеката на градском грађеви-
нском земљишту. 
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III 
             Oва Одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
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            На основу члана 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“; бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 13. став 3. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 
95/13) и члана 15. и 34. Статута општине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, бр. 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13), Скупштина општине Теслић, на 
сједници одржаној дана 26. 03. 2014. 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 2014.годину 

 
I 

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

II 
         Просјечно остварена цијена трошкова 
припремања градског грађевинског земљишта из 
тачке I ове Одлуке, користиће се, у 2014. години, за 
обрачун  накнаде трошкова уређења градског грађе-
винског земљишта  које се налази у обухвату спрове-
дбеног документа просторног уређења, а који доку-
мент не садржи тачну вриједност извршеног при-
премања земљишта израчунату у складу са чланом 
13. став 1. Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта („Слу-
жбени  гласник РС“, бр. 95/13). 

III 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику Општине 
Теслић.“ 
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             На основу члана 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“; бр. 101/4, 
42/05,118/05 и 98/13), члана 18. став 1. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта („Службени гласник РС“; бр. 
95/13) и члана 15. и 34. Статута општине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, бр. 6/05, 4/08, 

5/08, 2/12 и 3/13), Скупштина општине Теслић, на 
сједници одржаној дана 26. 03. 2014. 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 2014. годину 

 
I 

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

II 
         Просјечно остварена накнада за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта из тачке I 
ове Oдлуке, користиће се за обрачун  трошкова уре-
ђења градског грађевинског земљишта, у 2014.годи-
ни,  за подручја за коју није донесен спроведбени до-
кумент просторног уређења. 

III 
         Oва Одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику Општине 
Теслић“ 
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           На основу члана 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“; бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 14. став 3. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 
95/13) и члана 15. и 34. Статута оштине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, бр 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13), Скупштина општине Теслић, на 
сједници одржаној дана 26. 03. 2014. 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 
цијене радова комуналне и друге јавне инфрастру-
ктуре, за 2014.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 стубовима): 
.......................................... 30,00 КМ, по 1 м дужном 
      -трафо-станице напона 630 кw: .............................. 
............................................ 95.000,00 KM, по комаду 

II 
         Утврђене јединичне цијене из тачке I ове 
Одлуке, примјењиваће се при обрачуну трошкова 
опремања градског грађевинског земљишта (утврђи-
вању вриједности 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 
планираног 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 
уговора закљученог између инвеститора и Општине, 
у складу са законом. 

III 
         Oва Одлука ступа на снагу осмог дана по обја-
вљивању у „Службеном  гласнику општине Теслић.“ 
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           На основу члана 22. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 58/09, 95/11) и члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 
34. Статута општине Теслић („Службени гласник 
општине Теслић“, број: 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13), 
Скупштина општине Теслић, на сједници одржаној 
26. 03. 2014. године д о н и ј е л а   ј е  
 

ОДЛУКУ 
o начину и условима уступања у закуп 

 пословног простора у улици Александра 
Рајковића уТеслићу, путем прикупљања 

писмених понуда 
 
I 

 Овом одлуком утврђују се услови и начин 
уступања у закуп пословног простора, у пословној 
згради, која се налази у улици Александра Рајковића 
у Теслићу, изграђеној на парцели к.ч. број 868, 
уписана у Лист непокретности број: 1395 и ЗК 
уложак број: 2257, КО Теслић-град, власништво 

Општине Теслић (локалитет Градски трг- некадашња 
обућарска радња Вид). 

II 
 Предмет закупа је пословни простор који се 
састоји од једне просторије површине 10 m2, а даје се 
у закуп заинтересованим правним и физичким лици-
ма у сврху обављања занатске или услужне дјела-
тности, у поступку прикупљања писмених понуда. 

III 
 Пословни простор даје се у закуп на одре-
ђено вријеме. 
             Пословни простор се даје у закуп у виђеном 
стању. 
             Трошкови који закупац буде евентуално имао 
на уређивању простора, падају на његов терет, и исти 
нема право потраживати уложена средства од заку-
подавца. 
            Закупац не може изводити радове који излазе 
из оквира текућег одржавања. 
            Закупац не може пословни простор давати у 
подзакуп. 

IV 
 Почетна цијена закупнине износи 25 КМ на 
мјесечном нивоу, што одговара тржишној врије-
дности закупнине, а према процјени вјештака гра-
ђевинске струке. 
 Полагање кауције у износу од 10% од 
почетне цијене закупнине (не мањи од 1.000,00КМ), 
врши се  на рачун број: 5510250000002345 код 
„Уникредит Банка“ ад Бања Лука. 
            Доказ о уплати кауције се доставља уз 
„Понуда/пријава за закуп пословног простора“, са 
потребном документацијом која ће бити дефинисана 
Јавним огласом. 

V 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. 
             Неблаговремена пријава је пријава која је 
достављена након истека рока за предају пријаве која 
је назначена у јавном огласу. 
           Непотпуна пријава је пријава која не садржи 
податке о понуђачу, пословном простору на који се 
односи пријава, понуђеном износу закупнине, или 
доказ о упати кауције. 

VI 
 Уступање у закуп пословног простора  
извршиће се путем Јавног огласа о уступању у закуп 
пословног простора из тачке I Одлуке, путем 
прибављања писмених понуда, који расписује наче-
лник општине Теслић, у поступку предвиђеним Уре-
дбом о поступку јавне продаје пословних зграда, 
пословних просторија и гаража у државној својини 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 100/12). 
           Јавни оглас ће се објавити у дневном листу 
ПрессРС и на огласној табли  Административне 
службе општине Теслић. 
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VII 
 Поступак издавања у закуп пословног 
простора спроводи Комисија за спровођење поступка 
давања у закуп пословног простора (Комисија), коју 
именује начелник општине Теслић. 
            Комисија се састоји од предсједника и два 
члана, од којих сваки има замјеника, као и секретара 
правне струке. 

VIII 
 По завршетку поступка Комисија доставља 
извјештај начелнику општине о спроведеном 
поступку по Jавном огласу који, поред осталог, 
садржи податке о изабраном најповољнијем понуђачу 
и препоруку да се са најповољнијим понуђачем 
закључи уговор о закупу пословног простора. 

IX 
 Уговор о закупу пословног простора 
обавезно садржи: податке о пословном простору који 
се даје у закуп, намјени пословног простора, висини, 
роковима и начину плаћања закупнине, трајању 
закупа и др. 
            На међусобна права и обавезе уговорних 
страна која нису посебно уређена уговором о закупу, 
примјениће се посебне одредбе о закупу непокре-
тности, сагласно позитивним прописима. 

X 
 Уступање у закуп пословних простора ће се 
извршити у року од десет (10) дана од дана 
потписивања уговора о закупу пословног простора. 
            Уступање пословних простора у закуп ће се 
извршити путем записника о уступању, у којем ће се 
констатовати стање у којем се налазе пословне 
просторије, у моменту уступања. 

XI 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
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             На основу члана 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 
члана 34. Статута општине Теслић („Службени 
гласник општине Теслић“, број: 6/05, 4/08, 5/08,2/12 и 
3/13), Скупштина општине Теслић на сједници 
одржаној 26. 03. 2014. године д о н и ј е л а  ј е  
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Управног одбора  
Центра за социјални рад  Теслић 

 
 

I 
 Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање три члана Управног одбора Центра за 
социјални рад Теслић. 

II 
           Oпшти и посебни услови и критеријуми за 
избор и именовање чланова Управног одбора Центра 
за социјални рад Теслић прописани су Законом 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске, Одлуком о оснивању Центра за 
социјални рад Теслић и Статутом установе. 

III 
 Јавни конкурс за избор и именовање чланова 
Управног одбора, објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и  дневном листу „Пресс РС“. 
 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана последњег објављивања конкурса у 
једном од јавних гласила из става 1. ове тачке. 

IV 
 Поступак спровођења конкурса, укључујући 
преглед приспјелих пријава, интервју и предлагање 
кандидата, у складу са Законом и Одлуком, извршиће 
Комисија за избор и спровођење поступка по јавном 
конкурсу а коју ће именовати Скупштина општине 
Теслић. 

V 
 За спровођење ове одлуке задужује се 
Стручна служба Скупштине општине Теслић. 

VI 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику општине 
Теслић. 
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          На основу члана 108. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13),  Изборног закона РС, број: 
34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и  24/12)  Упутства о 
организовању и спровођењу избора за чланове 
савјета мјесних заједница („Службени Гласник РС“, 
бр.122/12) чланова 34. и 98. и  Статута oпштине 
Теслић („Службени гласник oпштине Теслић“,  бр. 
6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13),  Скупштина општине 
Теслић,  на сједници одржаној, 26. 03. 2014. године,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о расписивању избора за 

чланове савјета мјесних заједница 
 

I 
            У Одлуци о расписивању избора за чланове 
савјета мјесних заједница, („Службени гласник 



Број  3                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ                                      страна  5. 
 
општине Теслић“ број, 1/14),  у тачки I. подтачкa 
2.,текст:  „13. 04. 2014. године“, замјењује се текстом:  
„18. 05. 2014. године“. 

II 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
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           На основу члана 16. став 1. Закона о спорту 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02, 
66/03 и 73/08), члана 43. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 3. Одлуке о ре-
презантитивности спортских организација у општини 
Теслић за 2014. годину („Службени гласник општине 
Теслић“, број: 2/14) и чланова 43. и 66. Статута 
општине Теслић („Службени гласник општине 
Теслић“, број: 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13), а у складу 
са Правилником о условима и критеријима за суфи-
нансирање програма спортских организација из 
средстава буџета општине Теслић („Службени гла-
сник општине Теслић“, број: 2/14), Скупштина 
општине на сједници 26. 03. 2014. године, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о расподјели буџетских средстава намијењених за 
суфинансирање програма спортских организација 

општине Теслић у 2014. години 
 
I 

      Планирана финансијска средства у буџету општи-
не Теслић за 2014. годину намијењена за суфина-
нсирање програма спортских организација на општи-
ни Теслић, у износу од 271.000,00 КМ, распоредиће 
се на сљедећи начин: 
      Спортске организације I КАТЕГОРИЈЕ РЕ-
ПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ: 
      а) Фудбалски клуб „Пролетер“............ 102.000 КМ 
      б) Стрељачки клуб „Геофон“................. 36.000 КМ 
      Спортске организације II КАТЕГОРИЈЕ РЕПРЕ-
ЗЕНТАТИВНОСТИ: 
      а) Фудбалски клуб „Минерал“............... 20.000 КМ 
      б) Атлетски клуб „Теслић ББ“............... 13.000 КМ 
      в) Карате клуб „Тигар“............................. 6.000 КМ 
      г) Кошаркашки клуб „Теслић“................15.000 КМ 
      д) Шаховски клуб „Младост“................. 11.000 КМ 
      ђ) Женски рукометни клуб „Борја“....... 14.000 КМ 
      е) Рукометни клуб „Теслић“................... 20.000 КМ 
       Спортске организације III КАТЕГОРИЈЕ РЕ-
ПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ: 
      а) Куглашки клуб „Минерал“................... 8.000 КМ 
      б) Фудбалски клуб „Укрина“..................10.000 КМ 
      в) Кошаркашки клуб „WBS basketball“..10.000 КМ 

              Спортске организације IV КАТЕГОРИЈЕ 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ: 
     а) Рукометни клуб „Школа рукомета Кико“ 
...........................................................................2.000 КМ 
               Преостали нераспоређени износ средстава  
од 4.000 КМ користиће се за финансирање ванредних 
непланираних активности спортских организација.  

II 
 Задужује се Начелник општине да на основу 
ове одлуке приступи закључивању поједначних 
уговора са спортским организацијама којим су распо-
дијељена буџетска средства, којим ће се утврдити 
права, обавезе и одговорности спортских органи-
зација у погледу реализације програма спортских 
организација, у складу са Правилником о условима и 
критеријима за суфинансирање програма спортских 
организација из средстава буџета општине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, број: 2/14). 

III 
 Ова одлука ће се објавити у „Службеним 
гласнику општине Теслић“. 
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             На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 34. Статута 
општине („Службени гласник општине Теслић“ број: 
6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13) и члана 89. Закона о 
шумама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 75/08 и 60/13), Скупштина општине Теслић, на 
сједници одржаној дана 26. 03. 2014. године, д о н и – 
ј е л а   ј е 
 

ПЛАН 
утрошка средстава остварених по основу накнада 

за шуме у 2014. години 
 
Намјенска средства 
 
              Шумско газдинство „Борја“ Теслић као 
корисник шума и шумског земљишта у својини 
Републике Српске на подручју општине Теслић  
обавезно ће плаћати надокнаду за развој неразвијених 
дјелова општине са којих потичу продати сортименти 
у износу од 10% финансијских средства остварених  
продајом шумских дрвних сортимената  утврђених по 
цијеновнику по цијенама франко камионски пут.  
         Наведена надокнада уплаћује се на рачун јавних 
прихода општине, а користи се за изградњу, реко-
нструкцију и одржавање инфраструктуре и других 
објеката на руралним подручијима локалне заједнице 
са којих потичу продати сортименти, а на основу 
годишњег Плана о утрошку намјенских средстава 
који доноси надлежни огран јединице локалне 
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самоуправе уз сагласност Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде.  
        Преглед производње по радним јединицама за 
2014. годину са процентуалним учешћем приказан је 
у наредној табели:  
 

 
 
 
 
 

Р.Б. Радна јединица  Производња у m3 Проценат учешћа 
1. Блатница  23.954 20% 
2. Криваја 29.201 24% 
3. Очауш 24.348 20% 
4. Прибинић 29.368 24% 
5. Чечава 14.983 12% 
 УКУПНО 121.854 100% 

   
План расподјеле средстава 
  
           На основу плана производње у 2014. години 
Шумско Газдинство „Борја“ Теслић у 2014. години 
планира остварити приход од продаје дрвних 
сортимената у износу од 9.087.000 КМ. Узимајући у 
обзир законску стопу од 10% од овако планираног 
прихода може се очекивати обрачуната обавеза ШГ 
„Борја “ Теслић у корист буџета општине Теслић 
износу од 908.700 КМ.  
 Буџетом за 2014. годину планирана су 
средства по основу ових надокнада у износу од 
1.400.000 КМ, од чега 800.000 КМ се очекује 
 

 
наплатити по основу уговореног репрограма старих 
обавеза, 200.000 КМ по основу обавеза остварених у 
2013. години након ступања на снагу Закона о 
шумама и 400.000 КМ од обавеза које ће настати у 
2014. години.  
         Буџетска средства од накнаде за развој 
неразвијених дијелова општине у износу од 1.400.000 
КМ у цијелости се планирају усмјерити за реко-
нструкцију локалне путне мреже у руралном дијелу 
Општине, а према територијалном распореду 
приказаном у наредном прегледу.  
 
 

 
Р.Б. Територијална цјелина подручја општине Теслић Процентуално 

учешће План 

1. Слив ријеке Велике Усоре 64% 895.000 КМ 
2. Слив ријеке Мале Усоре 24% 335.000 КМ 
3. Слив ријеке Укрине 12% 170.000 КМ 
 УКУПНО 100% 1.400.000 КМ 

 
 
              Територијални распоред сачињен је на бази 
релативног учешћа планиране производње терито-
ријалних цјелина у укупно планираној производњи 
ШГ „Борја“ Теслић за 2014. годину. 
 Од укупно планираних  средстава 934.791 
КМ ће се усмјерити за плаћање уговорених и изве-
дених радова на реконструкцји локалне путне мреже 
у 2013. години, а који се односе на сљедеће путне 
дионице: 
 
1.Слив ријеке Велика Усора 
 
- некатегорисани пут Јасеница-Горња Јасеница, асфа- 
лтирање дионице у дужини од 1015 метара,   
..................................................................90. 095 КМ 
- локални пут Блатница-Раскршће, припрема дионице 
Савића мост-Козилски мост, дионице од 2002 метра, 
................................................................ 126.661 КМ 
- локални пут Блатница-Очауш, реконструкција 
(мостова)-плочасти пропусти, .................... 38.762 КМ 
- локални пут Теслић-Влајићи, израда тротоара уз 
дионицу Плавуша-Рудник дужине 934 метра, .......... 
................................................................... 51.495 КМ  

- некатегорисани пут Чутуре-Зечево Брдо,................. 
 учешће у асфалтирању дионице дужине 860 метара,  
.................................................................... 20.000 KM                        
- некатегорисани пут кроз МЗ Ирице,.......................... 
учешће у асфалтирању дионице дужине 910 метара, 
................................................................... 35.000 KM 
 -локални пут Блатница-Очауш, асфалтирање 
дионицe Водионица-Клан дужине 1015 метара, 
............................................................... 119.318 KM   
______________________________________________ 
        Укупно слив ријеке Велика Усора: 481.331 КМ 
 
2. Слив ријеке Мала Усора 
 
- некатегорисани пут Шњеготина-Живковићи-
Томићи, асфалтирање дионице дужине 432 ме-
тра,........................................................... 32.423 KM            
- некатегорисани пут Горњи Булетић-Трифуновићи, 
припрема дионице за асфалтирање у дужини од 1234 
метра,.........................................................19.677KM   
______________________________________________  
           Укупно слив ријеке Мала Усора: 52.100 КМ 
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3. Слив ријеке Укрина 
 
- локални пут Жарковина-Витковци, асфалтирање 
дионице Топићи-Топића Вис, дужине 1000 метара 
...................................................................128.405 КМ 
- локални пут Теслић – Укриница – Чечава –Растуша- 
Кремењаш,  асфалтирање дионице Растуша-Креме-
њаш, дужине 1249 метара ........................................ 
................................................................ 138.744 КМ                                                                                                                                                                                                                          
- локални пут Градина-Плане, припрема за 
асфалтирање дионице Лауљ-Локва, дужине 1000 
метара,....................................................... 56.469 КМ 
- некатегорисани пут Укриница-Градина, припрема  
дионице за асфалтирање у дужини од 1783 км, 
................................................................... 40.128 КМ       
- уређење паркинга у центру Чечаве и круга цркве у 
Растуши, .................................................. 37.614 КМ 
___________________________________________ 
                  Укупно слив ријеке Укрина: 401.360 КМ 
 
            Разлика од укупно планираних средстава за 
развој неразвијених дијелова општине остварених 
продајом шумских сортимената у износ од 465.209 
КМ, ће се усмјерити за фнансирање реконструкције 
локалне путне мреже која ће бити уговорена и 
реализована у 2014. години, а односиће се на сљедеће 
дионице: 
 
1. Слив ријеке Велика Усора 
 
- локални пут Блатница-Раскршће, асфалтирање 
дионице Савића мост-Козилски мост, дужине 2002 
метара,......................................................126.835 КМ           
- локални пут Теслић-Влајићи, рехабилитација 
коловоза на дионици Плавуша-Рудник, дужине 909 
метара, ...................................................... 78.628 КМ                        
- некатегорисани пут Бања Врућица-Бркић Поток, 
асфалтирање дионице дужине 650 метара,..............  
.................................................................... 52.902 КМ 
___________________________________________ 
           Укупно слив ријеке Велика Усора: 258.365 КМ 
 
2. Слив ријеке Мала Усора 
 
- некатегорисани пут Горњи Теслић-Брезна, асфалти- 
рање дионице дужине 1000 метара,........................... 
..................................................................... 85.974 КМ    
- некатегорисани пут Ђулић-Долићи-Јовичићи, асфа-  
лтирање дионице дужине 1200 метара, .................... 
....................................................................96.988 КМ               
- некатегорисани пут Барићи-Влајићи,  асфалтирање 
дионице дужине 300 метара, ...................23.882,00 КМ   
___________________________________________                    
              Укупно слив ријеке Мала Усора: 206.844 КМ 
 

ЗАКЉУЧАК 
 План утрошка средстава остварених по 
основу накнада за шуме у 2014. години,  израђен је у 
оквирима члана 89. став 8.  Закона о шумама Репу-
блике Српске након детаљне анализе тренутног 

стања у области производње и реализације дрвних 
сортимената.  
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              На основу члана 34. Статута општине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, број 6/05, 
4/08, 5/08, 2/12 и 3/13) Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној 26. 03. 2014. године д о н и ј е л а 
 ј е  

ПРОГРАМ 
изградње и одржавања локалних и нека-

тегорисаних путева и мостова на подручју 
општине Теслић у 2014. години 

 
I УВОД 
 
 Програм изградње и одржавања локалних и 
некатегорисаних путева и мостова на подручју 
општине Теслић у 2014. години преставља етапни 
план извршења реконструкције и модернизације 
локалне и некатегорисане путне мреже на подручју 
општине Теслић.   
 Имајући у виду планирана буџетска средства 
за ове намјене, ниво остварених а неизмирених 
обавеза и нереализоване активности из Програма који 
се односи на 2013. годину, за наставак реконстру-
кције и модернизације локалне путне мреже у 2014. 
години, планира се уложити 945.209,00 КМ. 
 Планирани ниво улагања у наставак реко-
нструкције и модернизације локалне путне мреже 
финансирати ће се са 465.209,00 КМ средствима 
оствареним од накнаде за шуме у 2014. години, а 
480.000,00 КМ ће се покрити осталим буџетским 
приходима. 
 
II  ЛОКАЛНИ   ПУТЕВИ 
 
              У 2014. години планирана су средства за 
наставак реконструкције и модернизације локалне  
путне мреже у висини од 305.463,00 КМ. од чега ће 
се 205.463,00 КМ финансирати средствима оства-
реним по основу накнаде за шуме, а разлика од 
100.000,00 КМ по основу остварених средстaва из 
осталих буџетских прихода. 
1) Локални пут Блатница-Раскршће 
Завршетак реконструкције дионице Савићи (мост)-
Козилски мост, у дужини 2.002 м са ширином асфа-
лтног коловоза 4,0 м. 
Планирана средства износе 126.835,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету, по основу остварених средстава 
од накнаде за шуме. 
2) Локални пут Теслић-Гомијеница-Влајићи 
Рехабилитација постојећег слоја асфалта на дионици 
од Ручунге, у дужини од 909м. 
Планирана средства износе 78.628,00 КМ. 
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Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету, по основу остварених средстава 
од накнаде за шуме. 
3) Локални пут Градина-Плане 
Завршетак реконструкције дионице Трновача-Локве, 
у дужини 1.000 м са  ширином асфалтног коловоза 
4,0 м. 
Планирана средства износе 85.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по  основу остварених средстава 
из осталих буџетских прихода. 

4) Локални пут Кошћук-Липље 
Асфалтирање припремљених прекида код мостова у 
дужини од 150 м. 
Планирана средства износе 15.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по  основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 
 

 
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ УЛАГАЊА У ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ 

Ред. 
број 

Назив пута План КМ Средствима од 
накнаде за шуме 
КМ 

Средствима од осталих 
буџетских прихода КМ 

1. Блатница-Раскршће 126.835,00 126.835,00 0,00 
2. Теслић-Гомијеница-Влајићи  

78.628,00 
 

78.628,00 
 

0,00 
3. Градина-Плане 85.000,00 0,00 85.000,00 
4. Кошћук-Липље 15.000,00 0,00 15.000,00 
УКУПНО: 305.463,00 205.463,00 100.000,00 

 
III  НЕКАТЕГОРИСАНИ    ПУТЕВИ 
 
          У 2014. години планирана су средства за 
наставак реконструкције и модернизације нека-
тегорисане  путне мреже у висини од 639.746,00 КМ 
од чега ће се 259.746,00 КМ финансирати средствима 
оствареним по основу накнаде за шуме, а разлика од 
380.000,00 КМ по основу остварених средства из 
осталих буџетских прихода.  
1) Некатегорисани пут Задружни дом-Савићи-
Бркића Поток 
Завршетак радова на започетој дионици, у дужини 
650 м, са ширином асфалтног   коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 52.902,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету, по основу остварених средстава 
од накнаде за шуме. 
2) Некатегорисани пут Укриница-Градина 
Завршетак радова на изради доњег строја пута на 
започетој дионици кроз Градину      и Кисељак, у 
дужини 1.783 м. 
Планирана средства износе 30.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по  основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 
3) Некатегорисани пут Укриница-Марковићи-
Савичићи 
Завршетак радова на започетој дионици од Укринице, 
у дужини 1.022 м, са   ширином асфалтног коловоза 
3,0 м. 
Планирана средства износе 80.000,00 КМ. 
 Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по   основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 
4) Некатегорисани пут Зукићи-Хамидовићи-
Девићи 

Завршетак радова на започетој дионици у дужини 600 
м, са ширином асфалтног   коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 48.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 
5) Некатегорисани пут Горњи Теслић-Брезна 
Завршетак радова на започетој дионици у дужини 
1.000 м, са ширином асфалтног  коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 85.974,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по  основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода.  
6) Некатегорисани пут Жарковина-Перићи-Сто-
јковићи 
Завршетак радова на започетој дионици у дужини 630 
м, са ширином асфалтног  коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 50.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по  основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 
7) Некатегорисани пут Ђулић-Јовичићи-Долићи 
Завршетак радова на започетој дионици у дужини 
1.200 м, са ширином асфалтног  коловоза 4,0 м. 
Планирана средства износе 96.988,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету, по  основу остварених средстава 
од накнаде за шуме. 
8) Некатегорисани пут Краљевски поток-
Хаушићи 
Завршетак радова на започетој дионици у дужини 363 
м, са ширином асфалтног  коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 32.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по   основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 
9) Некатегорисани пут Барићи-Влајићи 
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Завршетак радова на започетој дионици у дужини 300 
м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 23.882,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету, по основу остварених средстава 
од накнаде за шуме. 
10) Некатегорисани пут Горњи Булетић-
Трифуновићи 
Завршетак радова на изради доњег строја пута на 
започетој дионици, у дужини 1.234 м. 
Планирана средства износе 54.000,00 КМ. 
 Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по  основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 
11) Некатегорисани пут Витковци-Црква-Бјеља-
ревићи 
Завршетак радова на изради доњег строја пута на 
започетој дионици, у дужини 949 м. 
Планирана средства износе 50.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 

12) Некатегорисани пут Прибинић-Митровићи 
Завршетак радова на изради асфалтног прилаза за 
Митровиће. 
Планирана средства износе 16.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада 
општинском буџету по основу остварених средства 
из осталих буџетских прихода. 
13) Израда пројектне документације за путеве 
 Планирано је да општина у овој години финансира 
послове израде пројектне  документације у 
вриједности од  10.000,00 КМ 
14) Надзор над извођењем радова 
Планирано је да општина у овој години финансира 
услуге надзора у вриједности  од 10.000,00 КМ 
 
 
 
 
 

 
ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ УЛАГАЊА У НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ 

Ред. 
број 

Назив пута План КМ Средствима од 
накнаде за шуме 
КМ 

Средствима од осталих 
буџетских прихода КМ 

1. Задружни дом-Савићи-Бркића 
Поток 

 
52.902,00 

 
52.902,00 

 
0,00 

2. Укриница-Градина 30.000,00 0,00 30.000,00 
3. Укриница-Марковићи-

Савичићи 
 

80.000,00 
 

0,00 
 

80.000,00 
4. Зукићи-Хамидовићи-Девићи  

48.000,00 
 

0,00 
 

48.000,00 
5. Горњи Теслић-Брезна 85.974,00 85.974,00 0,00 
6. Жарковина-Перићи-Стојковићи  

50.000,00 
 

0,00 
 

50.000,00 
7. Ђулић-Јовичићи-Долићи 96.988,00 96.988,00 0,00 
8. Краљевски поток-Хаушићи  

32.000,00 
 

0,00 
 

32.000,00 
9. Барићи-Влајићи 23.882,00 23.882,00 0,00 
10. Горњи Булетић-Трифуновићи  

54.000,00 
 

0,00 
 

54.000,00 
11. Витковци-Црква-Бјељаревићи 50.000,00 0,00 50.000,00 
12. Прибинић-Митровићи 16.000,00 0,00 16.000,00 
13. Пројектовање 10.000,00 0,00 10.000,00 
14. Надзор 10.000,00 0,00 10.000,00 
УКУПНО: 639.746,00 259.746,00 380.000,00 

 
IV  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
 
 У буџету општине за 2014. годину планирају 
се средства за одржавање локалних и некате-
горисаних 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. 



Број  3                                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ                                      страна  10. 
 
 Предрачунска вриједност радова износи  
20.000,00 КМ. 
 Финансијски планови су дати на основу 
просјечних цијена ранијих радова. 
 3. Планирана средства за одржавање 
некатегорисаних 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 
путарске службе коју чини 13 извршиоца. 
 Средства планирана за ову намјену (плате, 
топли оброци, остала примања и опрема) износе 
130.000,00 КМ  
  
Број: 01-022-29/14                       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                
Датум: 26. 03. 2014. год.            Жељко Перишић с. р.                                                             
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              На основу члана 34. Статута општине Теслић  
(„Службени гласник општине Теслић“, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13 ) Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној 26. 03. 2014. године  д о н и ј е л а   
ј е  

ПРОГРАМ 
заједничке комуналне потрошње за 2014. годину 

 

 
           Овим Програмом утврђује се обим и квалитет 
одражавања и обнављања комуналних објеката и 
уређаја заједничке комуналне потрошње, а нарочито 
сљедећих услуга: 
         - чишћење јавних површина у насељу које 
обухвата прикупљање, одвожење и уништавање отпа-
дака, уклањање нечистоће и падавина са саобра-
ћајних површина, тротоара и поплочаних површина; 
         - одржавање, уређивање и опремање јавних зе-
лених површина у граду као што су: паркови, тргови, 
дрвореди, зелене површине уз саобраћајнице и тро-
тоаре итд; 
         - одржавање јавних саобраћајних површина у 
насељу које обухвата: поправке и модернизацију ули-
ца, тротоара, тргова, објеката за јавну расвјету и ве-
ртикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације; 
         - одвођење атмосферских вода и других па-
давина 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 2014. годину, за 
програм заједничке комуналне потрошње предвиђено 
је 790.000,00 КМ. 
 
 

I Површине које се одржавају Програмом заједничке комуналне потрошње 
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 
- 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 
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- 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 480,00 
- зона С-6 Бања Врућица. м2 4200,00 
- улица Владике Николаја. м2 400,00 
- улица Јефте Вуковића (са паркинг простором). м2 1.300,00 
- 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 
У К У П Н О: м2 164.890,00 

    
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 200,00 
- 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 
У К У П Н О: м2 17.608,00 

    
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 

 - Мартиновићи, дио улице Бранка Ћопића, попречне улице (Видовданска 
– Цара Душана – Книнска) и Рибарски пут.  м2  6.890,00 

 У К У П Н О: м2 6.890,00 
    
 
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 
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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.  

 
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 1.050,00 
- 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 142.218,00 

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

3. Орезивање и заштита стабала свих врста листопада  и четинара и 
обарање-сјеча сувих стабала. ком 700,00 

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 

 
 
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 
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ПРВИ ПРИОРИТЕТ 
 

  

- улица Карађорђева (од сквера до бањског моста). м2  13.000,00 
-улица Светог Саве (од градског моста до раскрнице на Барићима. м2 14.000,00 
- 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  3.100,00 
- улица Петра Богуновића. м2  2.000,00 
- улица Крајишка. м2  5.323,00 
- улица Александра Рајковића. м2  6.200,00 
- улица Краља Петра Првог - до Ручунге. м2 3.200,00 
- Градски трг. м2  3.000,00 
У К У П Н О: м2 68,32300 
   
 
ДРУГИ ПРИОРИТЕТ 
 

  

- остале улице и површине из ставке 1 и 2 јавне хигијене. м2 105.520,00 
   

 
 НАПОМЕНА: Чишћење у првом приоритету требало би бити завршено 24 сата од почетка падавина и чишћења, 
чиме би се омогућио нормалан саобраћај на улицама првог приоритета. Чишћење у другом приоритету требало би 
бити  завршено 72 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-јавна хигијена 

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 1,05 83.160,00 

 Машинско чишћење и прање асфалтираних 
саобраћајница другог приоритета. м2 85.690,00 1,01 86.546,90 

 Машинско прање и чишћење асфалтираних 
тротоара. м2 17.608,00 1,01 17.784,08 

 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 1,00 8.270,00 

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

м2 6.890,00 1,01 6.958,90 

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

м2 39.380,00 1,05 41.349,00 

 У к у п н о : 244.068,88 
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Одржавање јавног зеленила 
РБ Опис радова Јед. Количина Цијена Укупно 

(КМ) 
 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 142.218,00 0,52 73.953,36 

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

м1 300,00 2,50 750,00 

 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 10,93 7.651,00 

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

м2 440,00 2,30 1.012,00 

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

 Припремање земљишта, засађивање сезонског  
цвијећа  разних  врста, окопавање, плијевљење, 
заштита и уклањање по завршетку сезоне. м2 300,00 12,50 3.750,00 

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

 
ком 600,00 14,25 8.550,00 

 У к у п н о :         107.306,36 
 

Зимско одржавање градских улица 
Опис радова Јед. Количина Цијена Укупно 

(КМ) 
 а) први приоритет  

м2 68.323,00 0,68 46.459,64 

 б) други приоритет  
м2 105.520,00 0,50 52.760,00 

У к у п н о :        99.219,64 
 

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 КМ 

Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвјету. 223.000,00 КМ 

У к у п н о :         248.000,00 
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III  Остали послови заједничке комуналне потрошње 
РБ Опис радова ИЗНОС (КМ) 
 Санација градских асфалтираних улица  и тротоара 

 (крпање ударних рупа). 
26.405,12 

 Одржавање фонтане и система за заливање цвијећа на скверу (потрошња воде). 3.000,00 

 Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у граду. 12.000,00 

 Набавка  и  сађење  сезонског  цвијећа  у  граду. 2.000,00 

 Прочепљање уличних сливника у граду. 3.000,00 
 Одржавање – поправка семафора у граду (замјена сијалица). 3.000,00 

 Дератизација објеката. 7.000,00 
 Годишња санације градске депоније. 35.000,00 
У к у п н о :          91.405,12 
 

 
Број: 01-022-30/14                      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                      
Датум: 26. 03. 2014. год.           Жељко Перишић с. р.                                                                         
60 
 
             На основу члана 34. Статута општине Теслић 
( „Службени гласник општине Теслић“, број 6/05, 
4/08, 5/08, 2/12 и 3/13) Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној 26. 03. 2014. године д о н и ј е л а 
 ј е  

ПРОГРАМ 
уређења грађевинског земљишта за 2014. годину 

 

 
       Буџетом општине Теслић за 2014. годину за 
уређење грађевинског земљишта предвиђено је 
400.000,00 КМ.  
      Овим програмом приоритетно су обухваћене не-
реализоване активности, које су биле предвиђене 
Програмом уређења грађевинског земљишта за 2013. 
годину и један дио нових инфраструктурних објеката, 
како је то приказано у  наредном прегледу. 
 
 

Ред. 
број САДРЖАЈ И ЛОКАЦИЈА УРЕЂЕЊА 

Планирани износ 
средстава у КМ 

1. 
Вањско уређење блока ЦТ3 и ЦТ4 – дио уређења између улице Хиландарска и 
градске тржнице. 60.000,00 

2. Санација пута Ледине. 40.000,00 
3. Завршетак изградње саобраћајнице у Бањи Врућици – Недић поље, дужине 400 25.000,00 

РБ ВРСТА ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА И ТРОШКОВА ИЗНОС 
(КМ) 

1. Јавна хигијена по претходном опису. 244.068,88 

2. Јавно зеленило по претходном опису. 107.306,36 

3. Зимска служба по претходном опису. 99.219,64 

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. 

248.000,00 

5. Остали послови Заједничке комуналне потрошње. 91.405,12 

У К У П Н О: 790.000,00 
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метара. 
4. Изградња јавне расвјете у насељу Доња Врућица. 24.000,00 
5. Изградња дијела тротоара у улици Александра Рајковића. 16.800,00 

6. 
Изградња дијела канализационе мреже у улици Бранка Маркочевића – (насеље 
преко пута Електродистрибуције). 11.000,00 

7. 
Изградња дијела канализације и одводњe површинских вода у улици Александра 
Рајковића. 8.500,00 

8. 
Изградња улице у насељу Колоне – попречна улица која повезује Книнску и 
Видовданску улицу, продужено до ламеле Ф – дужине 213 метара. 70.000,00 

9. Рибарски пут – асфалтирање дионице у дужини од 370 метара и ширине 4 метра. 50.000,00 

10. 
Пројектовање и изградња улице у насељу Радолинка, у дијелу улице Алексе 
Шантића (спој са улицом Првог Крајишког Корпуса), у дужини од 100 метара. 32.000,00 

11. 
Изградња пјешачке стазе уз магистрални пут М-4, дионица Малињак – Драче, 
дужине 460 метара. 46.000,00 

12. Изградња дијела уличне расвјете у улици Танаска Рајића на Бањи Врућици. 4.000,00 
13. Изградња уличне расвјете у улицама Цетињска, Мајора Гавриловића и Нова IV. 12.700,00 
У  к  у  п  н  о  : 400.000,00 
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            На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 34.  Статута 
општине („Службени гласник општине Теслић“ број: 
6/05, 4/08, 5/08 и 2/12) и члана 195. Закона о водама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06 
и 92/09), Скупштина општине Теслић, на сједници 
одржаној дана 26. 03. 2014. године, д о н и ј е л а  је   
   

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава од водних накнада за изградњу 

водних објеката у 2014. години 
 
              У 2014. години планира се наставак изградње 
система секундарне канализационе мреже у мјесним 
заједницама Ђулић, Барићи, Горњи Теслић и Рудник 

и израда пројектне документације у мјесним 
заједницама Бања Врућица и Доња Врућица.  
         Финансирање ових активности се планира из 
средстава остварених од водних накнада и сре-
дствима грађана кроз лично учешће. 
 
а) РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ВОДНЕ 
НАКНАДЕ У 2014. ГОДИНИ 
1. Расположива средства остварена приливом на 
рачун посебних   намјена на дан 31.12. 2013. године 
..............................................................62.050,26 КМ   
Очекивани прилив средстава од водне наканаде на 
рачун посебних намјена у 2014. години .................. 
...........................................................100.000,00 КМ 
Укупно расположива средства у 2014. години (1+2) 
............................................................162.050,26 КМ 
Утрошена средства за измирење обавеза за изградњу 
воднихобјеката у 2013. години ................................ 
..............................................................65.599,00 КМ 
Расположива средства од водних накнада за 
финансирање пројеката у 2014. години (3-4) .......... 
..............................................................96.451,26 КМ 

 
  б) ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА ПО ПРОЈЕКТИМА 

Р.Б. НАЗИВ ПРОЈЕКТА ПЛАНИРАНО 
УЛАГАЊЕ 

1. Наставак изградње секундарне канализационе мреже у насељима мјесних заједница 
Барићи, Ђулић и Горњи Теслић 248.000,00 

1. Изградња примарног канализационог вода у МЗ Рудник 18.000,00 

2. Израда пројектне документације за секундарну водоводну мрежу за насеља Горњи 
Теслић, Густи Теслић, Брезна и Јасенова  13.000,00 

3. Израда пројектне документације за канализациону мрежу у мјесним заједницама 
Бања Врућица и Доња Врућица 17.000,00 

У К У П Н О 296.000,00 
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          Укупна вриједност планираних пројеката 
износи 296.000,00 КМ. Вриједност планираних 
пројеката премашује очекивани износ средстава од 
водне накнаде. За потпуно финансирање планираних 
активности на пројекту секундарне канализационе 
мреже очекује се учешће грађана у висини како је то 
предвиђено Програмом за 2013. годину, када је запо-
чета реализација изградње канализационе мреже у 
поменутим мјесним заједницама.  
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          На основу члана 2.12. Изборног закона Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и 
18/13), члана 7. Упутства о утврђивању квали-
фикација, броја и именовању чланова изборне коми-
сије основне изборне јединице у Босни и Херце-
говини („Службени гласник БиХ“, број: 9/10, 37/10 и 
74/11) и члана 34. Статута општине Теслић („Слу-
жбени гласник општине Теслић“, број: 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13), Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној дана 20.02.2014. године д о н и ј е-
л а  ј е   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Општинске изборне 

комисије Теслић 
 

1.У Општинску изборну комисију Теслић, именују се 
 

1) Владимир Вуковић из Теслића,  предсједник     
2) Мирсада Јашаревић из Доњег Ружевића, члан  
3)  Марица Ђурић из Бање Врућице,  члан 
4)  Анђелко Остојић из Теслића, члан.          
                     
2. Мандат чланова Општинске изборне комисије 
траје седам година и тече од дана давања сагласности 
Централне изборне комисије БиХ на рјешење о 
именовању чланова Општинске изборне комисије 
Теслић. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном давања сагла-
сности од стране  Централне изборне комисије БиХ и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Те-
слић“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштине општине Теслић је 20.11.2013. 
године донијела Одлуку о поновном расписивању 
јавног огласа за именовање четири члана Општинске 
изборне комисије Теслић и расписала Поновни јавни 
оглас који је објављен у дневним новина „Пресс“ 
дана 17.12.2013. године. 

 На расписани поновни јавни оглас пријавило 
се 12 кандидата и Комисија за спровођење поступка 
по јавном огласу је провела процедуре прописане 
Упутством о утврђивању квалификација, броја и 
именовању чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини. Комисија 
је утврдила да три кандидата нису доставила 
комплетну документацију, и њихове пријаве су 
одбачене. Остале кандидате је позвала на интервју 
који је обављен 03.01.2014. године.  
 Након обављеног интервјуа Комисија је 
поднијела извјештај и сачинила ранг листу са 
редослиједом од девет кандидата и доставила 
Скупштини општине. 
 Скупштина општине је на сједници одржаној 
20.02.2014. године у Општинску изборну комисију 
Теслић именовала: Мирсаду Јашаревић, Владимира 
Вуковића, Марицу Ђурић, Анђелка Остојића, а за 
предсједника Комисије је именовала Владимира 
Вуковића. па је на основу изложеног ријешено као у 
диспозитиву.  
 ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може улагати жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
          На основу члана 195. Став (1) Закона о упра-
вном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 
12/04, 88/07, 93/09 и 41/13) и члана 2.12 став (5) и (8) 
Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13 и 7/14), поступајући по захтјеву за 
давање сагласности на Рјешење о именовању чланова 
Општинске изборне комисије Теслић, Централна 
изборна комисија БиХ је на 12. Сједници, која је 
одржана 13.03. 2014. године, д о н и ј е л а  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

          Даје се сагласност на Рјешење Скупштине 
општине Теслић број: 01-111-7/14 од 20.02.2014. 
године, којим се за предсједника и чланове Општи-
нске изборне комисије Теслић именују: 
 
         Владимир Вуковић, предсједник и члан 
         Мирсада Јашаревић, чланица 
         Марица Ђурић, чланица 
         Анђелко Остојић, члан 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

          Скупштина општине Теслић је актом број: 01-
111-7/14 од 25.02.2014. године, Централној изборној 
комисији БиХ упутила захтјев за давање сагласности 
на Рјешење о именовању чланова Општинске изборне 
комисије Теслић, којим се Владимир Вуковић, 
Мирсада Јашаревић, Марица Ђурић, и Анђелко 
Остојић именују на дужност члана у Општинској 
изборној комисији Теслић. 
       Централна изборна комисија БиХ је, разма-
трајући предметно Рјешење Скупштине општине 
Теслић као и осталу документацију у спису предмета, 
утврдила да је Скупштина општине Теслић у 
поступку именовања чланова Општинске изборне 
комисије Теслић, поступила у складу са одредбама 
Поглавља 2 Изборног закона БиХ и Упутством о 
утврђивању квалификација, броја и именовању 
чланова изборне комисије основне изборне јединице 
у БиХ („Службени гласник“ БиХ“ бр. : 9/10, 37/10, и 
74/11) 
        С тим у вези, Централна изборна комисија БиХ 
је, на основу Члана 2.9 став (1) тачка 7, а у вези члана 
2.12 став (5) и (8) Изборног закона БиХ, одлучила као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
        Правна поука: Против овог рјешења дозвољена 
је жалба. Жалба се подноси Апелационом одјелу 
Суда БиХ у року од два дана од дана пријема овог 
рјешења преко Централне изборне комисије БиХ у 
складу са члном 6.9 став (1) и став (2) Изборног 
закона БиХ. 
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          На основу члана 34 Статута општине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, број: 6/05, 
4/08, 5/08, 2/12 и 3/13), и члана 3.  Одлуке о обра-
зовању стручног савјета за спорт општине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, 1/13). 
Скупштина општине Теслић на сједници одржаној 
26. 03. 2014. године, д о н и ј е л а  ј е  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени рјешења о именовању стручног савјета 

за спорт општине Теслић 
 
I 

         У рјешењу о именовању стручног савјета за 
спорт општине Теслић број: 01-111-17/13 од 20. 02. 
2013. („Службени гласник општине Теслић“, број 
1/13) мјења се састав именованог савјета у тачци I 
Рјешења, како слиједи: 
        У Стручни савјет за спорт општине Теслић 
умјесто Чедомира Грбића именује се Борислав 
Предојевић. 

II 

        Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Те-
слић“. 

О б р а з л о ж е њ е 
         Скупштина општине Теслић рјешењем број: 01-
111-17/13 од 20. 02. 2013. године именовала је 
Стручни савјет за спорт општине Теслић. Сходно 
члану 3. Одлуке о образовању стручног савјета за 
спорт општине Теслић („Службени гласник општине 
Теслић“, број: 1/13), испред надлежног одјељења 
општинске управе  именован је Чедомир Грбић. С 
обзиром да именовани више није запослен у 
одјељењу ( због одласка у пензију ), ваљало је умје-
сто њега именовати другог радника из одјељења 
надлежног за спорт. 
         На основу напријед изложеног одлучено је као у 
диспозитиву. 
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         На основу члана 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),  
члана 34. Статута општине Теслић(„Службени гла-
сник општине Теслић“, број 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 
3/13)  , Скупштина општине Теслић  на 15. сједници  
одржаној 26.03. 2014. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање чланова Управног 
одбора ЈУ Центар за социјални рад у Теслићу 

 
I 

          У Комисију за спровођење јавног конкурса за 
избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ 
Центар за социјални рад у Теслићу именују се: 
 
          Гаврић Синиша, дипл.правник ,предсједник, 
          Шакановић Александар, професор,члан, 
          Радонић Саша,дипл. инж. саобраћаја, члан, 
          Црновчић Милица,дипл.ецц , члан, 
          Гибић Санида,дипл.ецц ,члан. 

II 
 Комисија из тачке I овог рјешења има 
следеће задатке: 
             - да изврши преглед пријава на конкурс за 
избор и именовање  чланова управног одбора 
установе, 
              - да на основу принципа из члана 3. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске, као и критерија за именовање, 
сачини листу кандидата који испуњавају критерије за 
именовање, 
              - да са кандидатима који су ушли у ужи избор 
обави интервју и  
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              - да након интервјуа, предложи ранг-листу са 
најбољим кандидатима, те достави предсједнику 
Скупштине општине Теслић на даљу процедуру. 

III 
         Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Те-
слић“. 
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          На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03 .2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању извјештаја о реализацији стратешких 

докумената у 2013. години 
 
I 

 Скупштина општине Теслић усвојила је 
извјештај о реализацији стратешких докумената у 
2013. години. 

II 
Овај закључак објавити у "Службеном  гласнику 
општине Теслић".  
 
Број: 01-013-15/14                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                             
Датум: 26 .03. 2014. год.        Жељко Перишић с. р. 
67 
 
          На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03. 2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању извјештаја о статусу и ефектима 

коришћења општинских пословних простора, 
гаража и јавних површина издатих у закуп на 

привремено коришћење у 2013. години 
 
I 

 Скупштина општине Теслић усвојила је 
извјештај о статусу и ефектима коришћења општи-
нских пословних простора, гаража и јавних површина 

издатих у закуп на привремено коришћење у 2013. 
години. 

II 
Овај закључак објавити у "Службеном  гласнику 
општине Теслић".  
 
Број: 01-013-16/14                    ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                             
Датум: 26 .03. 2014. год.        Жељко Перишић с. р.                        
68                

 
               На основу члана 34. и 66. Статута општине 
Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број: 
6/05, 4/08, 5/08, 2/12, 3/13), и члана 105. Пословника о 
раду Скупштине општине Теслић („Службени 
гласник општине Теслић“,број: 2/06, 3/09, 5/10, 5/13), 
Скупштина општине Теслић, на сједници одржаној 
26. 03. 2014. године, д о н о с и,   
 
 

З А К Љ У Ч АК 
уз извјештај о статусу и ефектима кориштења 

пословних простора, гаража и јавних површина 
 

I 
 Овлашћује се начелник општине Теслић да 
закључи уговоре о закупу пословних простора, вла-
сништво Општине Теслић, на период од једне године, 
у случајевима гдје су раније закључени уговори 
истекли, односно прећутно продужавани, уколико су 
закупци измирили уговорену закупнину за претходни 
период, и ако се против закупаца не воде судски 
поступци због дуговања по овом основу. 

II 
 У случајевима гдје закупци нису изимирили 
своје обавезе за претходни период, као и оних, 
против којих се воде судски поступци због дуговања 
по основу закупнине, потребно је покренути 
поступак исељења из пословних просторија које 
користе, као и поступак принудне наплате. 

III 
 Овлашћује се начелник општине Теслић да 
се пословне просторије могу дати на коришћење без 
накнаде органима, установама и организацијама чији 
је оснивач Република Српска или Општина Теслић; 
хуманитарним организацијама;  организацијама из 
области културе, спорта и социјалне заштите и у 
другим случајевима када за то постоји интерес 
Општине Теслић. 
                Организације из предходног става не могу 
просторије добијене на кориштење давати у по-
дзакуп. 
 Уговори ће се закључивати на период од је-
дне (1) године. 
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IV 
 Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
 
Број: 01-013-14/14                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                
Датум: 26. 03. 2014. год.          Жељко Перишић с. р.                                                                                   
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          На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03 .2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
o усвајању извјештаја о раду и пословању ЈУ Дом 

здравља „Свети Сава“ 
 
I 

 Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај о раду и пословању ЈУ Дом здравља „Свети 
Сава“ Теслић за 2013. годину. 

II 
Овај закључак објавити у "Службеном  гласнику 
општине Теслић".  
 
Број: 01-013-21/14                 ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                           
Датум: 26. 03. 2014. год.        Жељко Перишић с. р. 
70 
   
                 На основу члана 34. Статута општине 
Теслић ("Службени гласник општине Теслић, број 
6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника 
о раду Скупштине општине Теслић ("Службени 
гласник општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03 .2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

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

Центар за социјални рад 
 
I 

 Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај о раду и пословању ЈУ Центар за социјални 
рад Теслић за 2013. годину. 

II 
Овај закључак објавити у "Службеном  гласнику 
општине Теслић".  
 
 
Број: 01-013-20/14                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е       
Датум: 26 .03. 2014. год.         Жељко Перишић с. р. 
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             На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03. 2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
о неусвајању извјештаја о раду и пословању ЈУ 

Дјечије обданиште „Палчић“ 
 

I 
 Скупштина општине Теслић није усвојила 
извјештај о раду и пословању ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање Дјечије обданиште „Палчић“ 
Теслић за 2013. годину. 

II 
Овај закључак објавити у "Службеном  

гласнику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-19/14                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                          
Датум: 26 .03. 2014. год.        Жељко Перишић с. р.                        
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             На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03 .2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

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

Народне библиотеке „Данило Киш“ 
 

I 
 Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај о раду и пословању ЈУ Народна библиотека 
„Данило Киш“ Теслић за 2013. годину. 

II 
             Овај закључак објавити у "Службеном  
гласнику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-17/14                    ПРЕДСЛЕДНИК СО-е                                       
Датум: 26 .03. 2014. год.         Жељко Перишић с. р. 
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            На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
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Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03 .2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

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

Туристичка организација 
 
I 

 Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај о раду и пословању ЈУ Туристичка 
организација Теслић за 2013. годину. 

II 
              Овај закључак објавити у "Службеном  
гласнику општине Теслић".  
 
 
Број: 01-013-25/14           ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                           
Датум: 26 .03. 2014. год.    Жељко Перишић с. р.                       
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                На основу члана 34. Статута општине 
Теслић ("Службени гласник општине Теслић, број 
6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника 
о раду Скупштине општине Теслић ("Службени 
гласник општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03. 2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
о неусвајању извјештаја о раду и пословању ЈУ 

Спортског центра „ Радолинка“ 
 

I 
 Скупштина општине Теслић није усвојила 
извјештај о раду и пословању ЈУ Спортски центар „ 
Радолинка“ Теслић за 2013. годину. 

II 
              Овај закључак објавити у "Службеном  
гласнику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-18/14                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                      
Датум: 26 .03. 2014. год.        Жељко Перишић с. р.                        
75               
   
              На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03 .2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

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

Територијалне ватрогасне јединице 
 
 

I 
 Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај о раду и пословању Територијалне 
ватрогасне јединице Теслић за 2013. годину. 

II 
             Овај закључак објавити у "Службеном  
гласнику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-22/14                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                 
Датум: 26 .03. 2014. год.        Жељко Перишић с. р.  
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              На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03. 2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
o прихватању извјештаја Начелника општине о 

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

 
I 

 Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај  Начелника општине о раду у органима 
ЈКПД АД „Рад“ Теслић и ЈКП АД „Комуналац“ 
Теслић. 

II 
          Овај закључак објавити у "Службеном  
гласнику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-23/14                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                               
Датум: 26 .03. 2014. год.          Жељко Перишић с. р. 
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          На основу члана 34. Статута општине Теслић 
("Службени гласник општине Теслић, број 6/05, 4/08, 
5/08, 2/12 и 3/13) и члана 105. Пословника о раду 
Скупштине општине Теслић ("Службени гласник 
општине Теслић", бр. 2/06, 3/09, 5/10 и 5/13), 
Скупштина општине Теслић, нa сједници одржаној 
26. 03. 2014. године, д о н и ј е л а  ј е следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
o прихватању извјештаја о раду општинске 

инспекције и комуналне полиције у 2013. години 
 

I 
 Скупштина општине Теслић је усвојила 
извјештај  о раду општинске инспекције и комуналне 
полиције у 2013. години. 
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II 
             Овај закључак објавити у "Службеном  
гласнику општине Теслић".  
 
Број: 01-013-24/14                   ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                       
Датум: 26 .03. 2014. год.        Жељко Перишић с. р. 
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             Ha основу члана 2. Закона о финансирању 
политичких странака из буџета републике, града и 
општине ("Службени гласник РС", број 65/08), и 
члана 53. и 66. Статута општине Теслић ("Службени 
гласник општине Теслић", број 6/05), Начелник 
ошптине д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о расподјели буџетских средстава за рад 

политичких субјеката за 2014.годину 
 

Члан 1. 
              Овом Одлуком врши се расподјела средстава 
за финансирање политичких субјеката који имају 
одборнике у Скупштини ошптине Теслић (у даљем 
тексту: политички субјекти) у 2014. години. 

Члан 2. 
             Расподјела се врши на основу броја 
одборника пo политичким субјектима у Скупштини 
општине Теслић и то: 
 
Социјалдемократска партија БиХ   1 одборник........ 
.................................................................... 5.140,00 КМ 
Странка за БиХ  1 одборник   .................. 5.140,00 КМ 
Странка демократске акције 2 одборника ................ 
..................................................................... 8.119,00 КМ 
Социјалистичка партија РС  2 одборника ................. 
..................................................................... 8.119,00 КМ 
Савез независних социјалдемократа  6 одборника 
................................................................. 20.035,00 КМ 
Партија демократског прогреса  2 одборника ............ 
................................................................... 8.119,00 КМ 
Српска демократска странка 8 одборника ............... 
.................................................................. 25.992,00 КМ 
Српска радикална странка „Др Војислав Шешељ“  2 
одборника ................................................... 8.119,00 КМ 
Народна демократска странка  4 одборника.............     
.................................................................... 14.077,00 КМ 
Демократски народни савез 1 одборник ................... 
.................................................................... 5.140,00 КМ  
 
УКУПНО: .............................................   108.000,00 KM 

Члан 3. 
            За извршење ове Одлуке задужује се Одје-
љење за финансије. 

Члан 4. 
              Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
a објавиће се у Службеном гласнику општине Теслић. 
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              На основу члана 6. Правилника о крите-
ријима, начину и поступку усклађивања и реги-
страцији редова вожње аутобуских линија на подру-
чју општине Теслић („Службени гласник општине 
Теслић“, број 11/09) и члана 53. и 66. Статута 
општине Теслић („Службени гласник општине 
Теслић“, број 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 3/13),   Начелник 
општине д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за усклађивање редова 

вожње аутобуских линија на подручју општине 
Теслић 

 
 1. Именујем Комисију за усклађивање редова 
вожње аутобуских линија на подручју општине 
Теслић, у саставу: 
 
1. Јово Бркић, дипл.правник из Теслића, предсједник 
2. Миленко Багић, дипл.инж. машинства из Рудника, 
    члан  
3.  Исидора Вукмировић,  професор из Теслића, члан. 
              
              2. Задатак Комисије је да води поступак 
усклађивања редова вожње, рјешавања по прије-
длозима и приговорима превозника у првостепеном  
поступку и да изврши регистрацију редова вожње у 
складу са Законом о превозу у друмском саобраћају 
(„Службени гласник Републике Срспске“, број 
111/08), Одлуком о условима и начину обављања 
јавног превоза лица и ствари на подручју општине 
Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 
7/09) и овим Правилником.  
 Висина накнаде за рад Комисије дефинисана 
је чланом 6. Правилника. 
 3. Даном доношења овог рјешења ставља се 
ван снаге рјешење о именовању Комисије за ускла-
ђивање редова вожње број: 02-111-18 од 27. 02. 2013. 
године.  
 4. Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
 
Број: 02-111-19/14                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                               
Датум: 26.03.2014. год.        Милан Миличевић с. р.                                                                
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О Г Л А С 

             Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Теслић, Карађорђева 
бр.6, на основу рјешења број: 05-372-12/14 од 24. 03. 
2014. године, извршило је у Регистру заједница згра-
да, у регистарском листу број: 02-133 упис оснивања 
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Заједнице етажних власника „ул.Светог Саве бр.94“, 
Теслић са сљедећим подацима: 
 Весна Лазаревић, именује се за предсједника 
Скупштине заједнице етажних власника „ ул. Светог 
Саве бр.94“, Теслић. 
 Именована је овлашћена да заступа ову 
заједницу пред органима управе и пред правосудним 
органима, као и у правним пословима са трећим 
лицима у вези са одржавањем и коришћењем зграде. 
 
 Број: 05-372-12/14     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                      
 Датум: 24. 03. 2014. год.        Тихомир Тешић с. р.                                                      
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О Г Л А С 
            Одјељење за стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Теслић, Карађорђева 
бр.6, на основу рјешења број: 05-372-14/14 од 
28.03.2014. године, извршило је у Регистру заједница 
зграда, у регистарском листу број: 02-134 , упис 
промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице 
етажних власника „ул. Светог Саве  Л-3“,Теслић , и 
промјену у дијелу назива Заједнице, са сљедећим 
подацима:                                  
            Васиљевић Недо, именује се за предсједника 
Управног одбора Заједнице етажних власника ул. 
Светог Саве Л-3“,Теслић . 
           Именовани је овлашћен да заступа ову 
заједницу пред органима управе и пред правосудним 
органима, као и у правним пословима са трећим 
лицима у вези са одржавањем и коришћењем зграде. 
У називу Заједнице, дошло је до промјене, те се 
умјесто заједница за управљање зградом „ул. Светог 
Саве Л-3“, Теслић, мијења у заједница етажних 
власника „ул. Светог Саве Л-3  “,Теслић . 
 
Број: 05-372-14/14               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                       
Датум: 28.03.2014.год.           Тихомир Тешић с. р.                                                                
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