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 На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона 
БиХ („Службени ласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 7705, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), 
члана 7. Упуства о утврђивању квалификација, броја и 
именовању чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у БиХ („Службени гласник БиХ“, број 13/16 
– пречишћени текст), члана 34. Статута општине Tе-
слић („Службени гласник општине Теслић“, број 11/14 
- пречишћен текст) Скупштина општине Теслић, на 
сједници одржаној дана 29.12.2016. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор 
и именовање члана Општинске изборне комисије 

 
I 

 Расписује се Јавни конкурс за избор и име-
новање члана Општинске изборне комисије. 

II 
 Јавни конкурс из тачке I мора садржавати 
лементе утврђене у поглављу 2. Изборног закона БиХ 
и члану 8. Упуства о утврђивању квалификација, броја 
и именовању чланова изборне комисије основне избо-
рне јединице у БиХ. Општи и посебни услови за избор 
и именовање прописани су Законом о локалној само-
управи и Статутом општине. 

III 
 Поступак избора, укуључујући преглед при-
спјелих пријава на конкурс и предлагање кандидата у 
складу са утврђеним критеријима извршиће комисија 
именована од стране Скупштине општине. 

IV 
 Јавни конкурс ће се објавити у Службеном 
гласнику Републике Српске и најмање једном дневном 
листу доступном јавности на територији Републике 
Српске са роком од 8 дана за пријављивање кандидата.  

V 
 За спровођење одлуке задужује се Стручна 
служба и предсједник Скупштине општине. 

VI 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Те-
слић“. 
 
Број: 01-022-109/16                              Предсједник СО-е 
Датум: 29.12.2016. године              Мирољуб Летић, с.р.                            
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 На основу члана 65. Пословника о раду Ску-
пштине општине Теслић („Службени гласник општине 
Теслић“, број 9/14) Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној 29.12.2016. године донијела је 
 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ТЕСЛИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

I – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
 
 Овим Програмом се утврђују питања 
нормативног и тематско - аналитичког садржаја, о ко-
јима ће Скупштина општине Теслић расправљати и 
одлучивати у 2017. години, а који су законом, 
Статутом општине и другим прописима стављена у 
надлежност Скупштине општине, као органа одлучи-
вања и креирања политике Општине. 
 Питања која су децидно наведена у овом 
Програму, чине основу за рад Скупштине општине у 
2017. години, с тим да Програм остаје отворен у сми-
слу да ће Скупштина током године расправљати и 
одлучивати и о другим питањима из своје надлежности 
која се наметну као актуелна и чије рјешавање буде у 
функцији остваривања заједничких интереса грађана 
општине Теслић. 
 Поред питања нормативног, аналитичког и 
информативног садржаја, Скупштина ће расправљати 
и одлучивати о појединим управним стварима из 
области имовинско - правних односа, кадровским пи-
тањима и бројним другим питањима, која се не могу 
унaпријед програмирати. 
 Програмирана питања Скупштина ће разма-
трати на сједницама које ће се планирати и одржавати 
у правилу једанпут мјесечно, с тим што је за мјесец 
август у сезони годишњих одмора предвиђена пауза у 
раду Скупштине. 
 Имајући у виду наведено, програмирана пи-
тања термински су планирана по мјесецима, с тим што 
се не искључује могућност одређених одступања у 
појединим случајевима у односу на планиране терми-
не. 
 
II – САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР 
  
1. Приједлог Одлуке о приступању израде Стратегије 
развоја општине Теслић за период 2018-2023. године 
              Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
              Предлагач: Начелник општине 
 
2. Приједлог Одлуке о приступању Плана капиталних 
инвестиција за период 2018-2023. године 
              Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
              Предлагач: Начелник опптине 
 
3. Приједлог Одлуке о приступању продаје грађеви-
нских парцела у пословној зони Ланара 
                Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
                Предлагач: Начелник општине 
 
 4. Приједлог Одлуке о именовању Тима за израду 
стратегије развоја општине Теслић и ПКИ 
                Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
                Предлагач: Начелник општине 
 
5. Приједлог Одлуке о усвајању Локалног акционог 
плана запошљавања 
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                Обрађивач: Одјељење за привреду и пољо-
привреду 
                Предлагач: Начелник општине 
 
6. Извјештај о реалзацији годишњег Плана утрошка 
средстава по основу накнаде за продају шумских 
дрвних сортимената у 2016. години 
 Обрађивач: Кабинет начелника и Одјељење за 
финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
7. Приједлог годишњег Плана утрошка средстава по 
основу накнаде за продају шумских дрвних сортиме-
ната у 2017. години 
 Обрађивач: Кабинет начелника и Одјељење за 
финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
8. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава, 
за финансирање система заштите од пожара на подру-
чју општине Теслић за 2016. годину 
 Обрађивач: Кабинет начелника, Територи-
јална ватрогасна јединица и Одјељење за фининансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
9. Приједлог  Плана утрошка средстава, за финанси-
рање система заштите од пожара на подручју општине 
Теслић 
 Обрађивач: Кабинет начелника, Територија-
лна ватрогасна јединица и Одјељење за фининансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
10. Извјештај о реализацији подстицајних мјера у по-
љопривреди за 2016. годину 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопри-
вреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
11. Приједлог Програма додијеле подстицајних сре-
дстава за пољопривреду у 2017. години 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољо-
привреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
12. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава 
од накнаде за воде на подручју општине Теслић за 
2016. годину 
 Обрађивач: Кабинет начелника и Одјељење 
зафинансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
13. Приједлог  Плана трошка средстава од накнаде за 
воде на подручју општине Теслић за 2017. годину 
 Обрађивач: Кабинет начелника и Одјељење за 
финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
14. Извјештај о реализацији Програма изградње и 
одржавања локалних и некатегорисаних путева  и 
мостова на подручју општине Теслић у 2016. години 

 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
15. Нацрт Програма изградње некатегорисаних путева 
на подручју општине Теслић у 2017. години 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
16. Нацрт Програма одржавања локалних путева на по-
дручју општине Теслић у 2017. години 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
17. Извјештај о реализацији Програма заједничке ко-
муналне потрошње у 2016. години 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуна-
лне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
18. Нацрт  Програма заједничке комуналне потрошње 
у 2017. години 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
19. Извјештај о реализацији Програма уређења гра-
дског грађевинског земљишта за 2016. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
20. Нацрт Програма уређења градског грађевинског зе-
љишта за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
21. Приједлог Програма израде просторно - планске 
документације за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
22. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора 
Републике Српске финансијских извјештаја општине 
Теслић за 2015. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
23. Приједлог Акционог плана за отклањање конста-
тованих недостатака по ревизорском извјештају 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
24. Информација о раду Правобранилаштва РС – Сје-
диште замјеника у Добоју за 2016. годину о стању 
судских предмета у којима је општина Теслић тужена 
или тужилац 
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 Обрађивач: Правобранилаштво РС – Сједиште 
замјеника у Добоју 
 Предлагач: Начелник општине 
 

МАРТ 
 
1. Приједлог  Одлуке о додјели општинских признања 
 Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
општине 
 Предлагач: Комисија за награде и признања 
 
2.  Нацрт Статута СО-е Теслић 
 Обрађивач: Колегијум скупштине и Стручна 
служба СО-е 
 Предлагач: Колегијум скупштине 
 
3.  Нацрт Пословника СО-е Теслић 
 Обрађивач: Колегијум скупштине и Стручна 
служба СО-е 
 Предлагач: Колегијум скупштине 
 
4. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне 
грађевинске цијенеза 1м2корисне површине стамбеног 
и пословног простора из 2016. године 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
5. Приједлог Одлуке просјечно остварене накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 
2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно оства-
рених јединичних цијена радова комуналне и друге ја-
вне инфраструктуре 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
7. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно оства-
рене цијене трошкова припремања градског грађеви-
нског земљишта за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
8. Приједлог Акционог плана за реализацију циљева из 
Ревидиране стратегије развоја општине Теслић у 2017. 
години и ПКИ 
 Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
 Предлагач: Начелник општине 
 
9. Приједлог Програма заједничке комуналне потро-
шње за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
10. Приједлог Програма уређења градског грађеви-
нског земљишта за 2017. годину 

 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
11. Приједлог Програма изградње некатегорисаних пу-
тева на подручју општине Теслић за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
12. Приједлог Програма одржавања локалних путева 
на подручју општине Теслић за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење застамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
13. Извјештај о реализацији средстава од накнаде за 
претварање пољопривредног земљишта у непољопри-
вредне сврхе на подручју општине Теслић за 2016. 
годину 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољо-
привреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
14. Програм коришћења средстава од накнаде за пре-
тварање пољопривредног земљишта у непољопри-
вредне сврхе на подручју општине Теслић за 2017. 
годину 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољо-
привреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
15. Нацрт Одлуке о одређивању матичних подручја у 
општини Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за општу управу са слу-
жбом за правну помоћ 
 Предлагач: Начелник општине 
 
16. Извјештај о раду Одјељења за инспекцијске посло-
ве са комуналном полицијом 
 Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 
са комуналном полицијом 
 Предлагач: Начелник општине 
 
17. Извјештај Општинске борачке организације Те-
слић, о утрошку средстава из буџета општине Теслић 
за 2016. годину. 
 Обрађивач: Општинска борачка организација 
Теслић 
 Предлагач: Начелник општине 
 
18. Извјештај Општинске организације Црвеног крста 
општине Теслић, о утрошку средстава из буџета 
општине Теслић за 2016. годину. 
 Обрађивач: ОО ЦК Теслић 
 Предлагач: Начелник општине 
 
19. Извјештај СПКД „Просвјета“ Теслић, о утрошку 
средстава из буџета општине Теслић за 2016. годину. 
 Обрађивач: СПКД „Просвјета“ Теслић, 
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 Предлагач: Начелник општине 
 
20. Извјештај КД „Препород“ Теслић, о утрошку сре-
дстава из буџета општине Теслић за 2016. годину. 
 Обрађивач: КД „Препород“ Теслић  
 Предлагач: Начелник општине 
 
21. Извјештај Организационог одбора манифестације 
„Овновијада“, о утрошку средстава из буџета општине 
Теслић за 2016. годину. 
 Обрађивач: Организационог одбора и Одје-
љење за финансије, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
22. Извјештај о утрошку средстава за спортске мани-
фестације и школска такмичења, из буџета општине 
Теслић за 2016. годину. 
 Обрађивач: Одјељење за финансије, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
23. Извјештаји о раду о пословању јавних предузећа и 
установа у 2016. години: 
 - Дома здравља "Свети Сава" Теслић 
 - Центра за социјални рад Теслић  
 - Јавне установе за предшколско образовање и 
васпитање Дјечије обданиште "Палчић" Теслић  
 - Народне библиотеке "Данило Киш" Теслић  
 - ТуристичкеорганизацијеопштинеТеслић 
 - ЈУ Спортски центар „ Радолинка“ Теслић 
 - ПКД „Рад“ Теслић 
 - КП „Комуналац“ Теслић 
 Обрађивачи и предлагачи: наведена јавна пре-
дузећа и установе 
 
24. Извјештај Начелника општине о раду у органима 
ПКД АД „Рад“Теслић и ЈКП АД „Комуналац“ Теслић 
  Обрађивач: Кабинет Начелника 
  Предлагач: Начелник општине 
 
25. Информација о раду службе за наплату таксе за па-
ркирање моторних возила у 2016. години 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
26. Информација о активностима на припреми и 
имплементацији донаторских пројеката 
 Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
 Предлагач: Начелник општине 
 
27. Информација о стању реализације „Пројекта про-
ширења водоводне мреже, унапређења водоснабди-
јевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на 
подручју општине Теслић“ 
 Обрађивач: Кабинет начелника, 
 Предлагач: Начелник општине 
 

АПРИЛ 
 
1.  Приједлог Статута СО-е Теслић 

 Обрађивач: Колегијум скупштине и Стручна 
служба СО-е 
 Предлагач: Колегијум скупштине 
 
2.  Приједлог Пословника СО-е Теслић 
 Обрађивач: Колегијум скупштине и Стручна 
служба СО-е 
 Предлагач: Колегијум скупштине 
 
3. Приједлог Одлуке о покрићу дефицита Општине Те-
слић за 2016. годину  
 Обрађивач: Одјељење за финансије, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјела-
тности 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
5. Приједлог Одлуке о одређивању матичних подручја 
у општини Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за општу управу са слу-
жбом за правну помоћ 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Извјештај о извршењу Буџета општине Теслић за 
2016. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
7. Извјештај о раду Начелника општине и одјељења 
општинске управе у 2016. години 
 Обрађивач: Кабинет Начелника 
 Предлагач: Начелник општине 
 
8. Извјештај о статусу и ефектима коришћења општи-
нских пословних простора, гаража и јавних површина 
издатих у закуп на привремено коришћење у 2016. го-
дини 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
9. Извјештаји о финансијском пословању Удружења 
грађана који сукористили буџетска средства за 2016. 
годину 
 Обрађивачи: Одјељење за финансије, одјеље-
ње за привреду и друштвене дјелатности и наведени 
субјекти 
 Предлагач: Начелник општине 
 
10. Извјештај о раду Одбора за жалбе 
  Обрађивач: Одбор за жалбе 
               Предлагач: Начелник општине  
 
11.  Извјештај о раду сталних радних тијела Ску-
пштине општине Теслић у 2016. години 
 Обрађивач и предлагач: Стална радна тијела 
Скупштине 
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12. Извјештај о активностима на заштити, одржавању 
и изградњи споменика и спомен обиљежја и војничких 
гробаља ослободилачких ратова у периоду од 01.01. до 
31.12.2016. године на подручју општине Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за борачко - инвалидску 
заштиту 
 Предлагач: Начелник Општине. 
  
13.  Информација о пословању фонда за рјешавање 
стамбених питања борачких категорија општине Те-
слић у периоду 2016. године 
 Обрађивач: Одјељење за борачко - инвалидску 
заштиту 
 Предлагач: Начелник Општине. 
  
14. Информација о ефектима реализације мјера подсти-
цаја у привреди у 2016. години 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопри-
вреду, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
15. Информација о активностима проведеним на измје-
штању градске депоније 
 Обрађивач: Комуналац-Теслић а.д., Одјељење 
за Стамбено - комуналне послове, Одјељење за инспе-
кцијске послове са комуналном полицијом, 
 Предлагач: Начелник општине 
 
16. Информација о реализацији Порграма рада Ску-
пштине за 2016. годину  
 Обрађивач: Стручна служба СО-е 
              Предлагач: Предсједник СО-е  
 

МАЈ 
 
1. Информација о извршењу Буџета општине Теслић, 
за период јануар - март 2017. године 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Информација о реализацији стратешких докумената  
у 2016. години 
 Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Информација о раду Полицијске станице Теслић. 
 Обрађивач и предлагач: Полицијска станица 
 
4. Информација о раду Основног суда у Теслићу 
 Обрађивач и предлагач: Основни суд 
 
5. Информација о стању запошљавања у општини 
Теслић 
 Обрађивач и предлагач: Завод за запошљавање 
РС – Биро Теслић 
 
6. Информација о раду Републичке управе за геодетске 
и имовинско-правне послове подручна јединица Те-
слић 

            Обрађивач и предлагач: РУ подручна јединица 
Теслић 
 
7. Информација о реализацији Одлуке о сеоским водо-
водима 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
8. Информација о стању у предузећима по извршеној 
приватизацији, с посебним освртом о судбини радника 
у предузећима која су престала са обављањем дјела-
тности и о стању њиховог дуга према Општини Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопри-
вреду и Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 

ЈУН 
 

1. Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије 
развоја туризма општине Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатно-
сти у сарадњи са Туристичком организацијом општине 
Теслић 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Нацрт Стартегије развоја општине Теслић и ПКИ 
 Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 
измјенама назива улица насељеног мјеста Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Извјештај спортских клубова о утрошку финанси-
јских средстава из буџета општине Теслић у 2016. го-
дини 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
5. Информација о провођењу закона о порезу на непо-
кретности у висини наплаћених прихода од пореза на 
непокретности на подручју општине Теслић у 2016. го-
дини 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Информација о пословању привредних друштава за 
2016. годину 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопри-
вреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
7. Приједлог Локалног акционог плана у области инва-
лидности 
 Обрађивач: Општинска организација слијепих 
и слабовидих Теслић и  Одјељење за друштвене дје-
латности 
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 Предлагач: Начелник општине 
 

ЈУЛ 
 
1. Информација о стању у области Шумарства 
 Обрађивач: ШГ „Борја“ Теслић 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Информација о експлотацији шљунка на подручју 
општине Теслић у 2016.г. 
 Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 
са комуналном полицијом и Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Информација о стању информисања на подручју 
општине Теслић у 2016.години, са приједлогоммјера за 
унапређење стања 
 Обрађивач: Кабинет Начелника 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Информација о до сада проведеним активностима у 
„Новом Борју“ 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопри-
вреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
5. Информација о раду и постигнутим спортским резу-
лтатима спортских организација на подручју општине 
Теслић за такмичарску 2016 - 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатно-
сти 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Информација у вези регулисања статуса додјељеног 
грађевинског земљишта лицима са статусом избјеглих 
 Обрађивач: Кабинет начелника и Одјељење за 
стамбено - комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 

СЕПТЕМБАР 
 
1. Приједлог Одлуке о водоводу и канализацији 
 Обрађивач: ПКД „Рад“ а.д. Теслић и Одјеље-
ње за стамбено - комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Приједлог Одлуке о стипендирању ученика и студе-
ната 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатно-
сти 
 Предлагач: Начелник општине  
 
3. Извјештај о извршењу Буџета општине Теслић, за 
период јануар - јуни 2017. године 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 

ОКТОБАР 
 

1. Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја и 
ПКИ  
 Обрађивач: Одсјек за развој и инвестиције 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2.Нацрт Одлуке о утврђивању стопе пореза на непо-
кретности на подручју пштине еслић за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Нацрт Одлуке о висини вриједности непокретности 
по зонама на подручју општине Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Извјештај о стању насиља у породици у 2016. годи-
ни 
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 
Предлагач: Начелник општине 
 
5. Информација о стању основног и средњег образова-
ња, са прегледом успјеха ученика на крају школске 
2016/17 године и уписом ученика у први разред осно-
вних и средњих школа за школску 2017/18 годину и 
приједлогом мјера за побољшање стања 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјела-
тности 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Информација о остваривању и унапређењу равно-
правности полова и остваривању једнаких могућности 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатно-
сти 
 Предлагач: Начелник општине 
 
7.  Информација о имовини у власиштву општине Те-
слић 
 Обрађивач: Одсјек за имовину 
 Предлагач: Начелник општине 
 
8. Информација о стању дјечијих права на подручју 
општине Теслић и приједлог мјера за унапређење ста-
ња 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатно-
сти 
 Предлагач: Начелник општине 
 
9. Информација о спровођењу омладинске политике у 
2016. години 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатно-
сти 
 Предлагач: Начелник општине 
 
10. Информација о функионисању мјесних заједница 
на подручју општине Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за општу управу са слу-
жбом за правну помоћ 
 Предлагач: Начелник општине 
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11. Информација о реализацији циљева Локалног акци-
оног плана родне равноправности 
 Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатно-
сти 
 Предлагач: Начелник општине 
 

НОВЕМБАР 
 
1. Нацрт Одлуке о усвајању Буџета општинеТеслић за 
2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Теслић 
за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Теслић 
за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе пореза на не-
покретности на подручју општине Теслић за 2018. 
годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине  
 
5. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокре-
тности по зонама на подручју општине Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Нацрт Програма рада Скупштине општине за 2018. 
годину 
 Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
општине 
 Предлагач: Колегијум Скупштине. 
 
7. Приједлог Стратегије развоја локалних путева и 
улица у насељу 
 Обрађивач: Одјељење за стамбено - комуналне 
послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
8.Информација о извршењу буџета општине Теслић за 
период јануар - септембар 2017. године 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
9. Информација о стању реализације ''Пројекта проши-

рења водоводне мреже, унапређења водосна-
бдјевања, каналисања и пречишћавања отпа-
дних вода на подручју општине Теслић''  

 Обрађивач: Кабинет начелника, 
 Предлагач: Начелник општине 
 

ДЕЦЕМБАР 
 

1. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Те-
слић за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
2. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Те-
слић за 2018. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
3. Приједлог Одлуке о ребалансу буџета општине Те-
слић за 2017. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 
 
4. Приједлог Програма рада Скупштине општине за 
2018. годину 
 Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
општине 
 Предлагач: Колегијум Скупштине. 
 
5. Приједлог Плана заузимања и кориштења јавних по-
вршина на подручју општине Теслић 
 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
 Предлагач: Начелник општине 
 
6. Давање сагласности на Приједлоге програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину: 
 - Дома здравља "Свети Сава" Теслић 
 - Центра за социјални рад Теслић  
 - Јавне установе за предшколско образовање и 
васпитање Дјечије обданиште "Палчић" Теслић  
 - Народне библиотеке "Данило Киш" Теслић  
 - Туристичке организације општинеТеслић 
 - ЈУ Спортски центар „ Радолинка“ Теслић 
 -ПКД „Рад“ Теслић 
 -КП „Комуналац“ Теслић 
 Обрађивачи и предлагачи: наведена јавна пре-
дузећа и установе. 
 
  7. Нацрт Програма додијеле подстицајних средстава 
за пољопривреду у 2018. години 
 Обрађивач: Одјељење за привреду и пољопри-
вреду 
 Предлагач: Начелник општине 
 
III  ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 У циљу реализације овог Програма обрађива-
чи и предлагачи материјала дужни су у складу са 
утврђеним роковима за разматрање и одлучивање о 
појединим питањима благовремено припремити одго-
варајуће материјале и у потребном броју примјерака 
доставити Стручној служби Скупштине. Уколико из 
објективних разлога одређене материјале није могуће 
припремити у планираним терминима, о томе је потре-
бно благовремено обавијеститипредсједника Скупшти-
не.  
 Када се ради о питањима  нормативног кара-
ктера, односно о изради нацрта и приједлога одлука и 
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слично, обрађивач је обавезан урадити писмено 
образложење које обавезно садржи: правни основ за 
доношење одлуке, разлоге за доношење нове, односно 
измјене и допуне постојеће одлуке, те образложење 
предложених рјешења. 
 Такође је, у оквиру образложења одлуке по-
требно навести да ли њено извршење захтијева анга-
жовање посебних финансијских средстава, те да ли су 
та средства обезбјеђенау буџету општине. 
 Када су у питању извјештаји, информације, 
анализе и слични материјали, пожељно је поред изно-
шења одређене проблематике навести и мјере и акти-
вности, које се предузимају односно које се планирају 
предузети на превазилажењу одређеног незадовоља-
вајућег стања, те у том смислу предложити Скупштини 
општине доношење одговарајућих закључака. 
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 На основу члана 11. став 1. Правилника о по-
ступку јавног конкурса за располагање непокретно-
стима у својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 20/12), чла-
на 22. Одлуке о уређењу простора и грађевинском зе-
мљишту („Службени гласник Општине Теслић“, број 
7/14)  и члана 34. и 66. Статута општине Теслић(„Сл. 
гласник општине Теслић“, број 11/14 - пречишћен 
текст), Скупштина општине Теслић, на сједници 
одржаној дана 29.12.2016. године  донијела је,  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за спровођење 

 поступка јавног надметања (лицитације) за  
продају грађевинског земљишта 

 
I 

 У Комисију за спровођење јавног надметања 
(лицитације) за продају грађевинског земљишта у  
општине Теслић, на локалитету градског трга у Те-
слићу,  именују се : 
1. Maрковић Недељко,  
радник Општинске управе Теслић, за предсједника, 
Јотановић Бранка, 
радник Општинске управе Теслић за замјеника 
предсједника 
2. Гаврић Синиша, 
радник Општинске управе Теслић, за члана 
Марковић Оливера, 
радник Општинске управе за замјеника члана 
3. Мишић Драган, 
радник Општинске управе за члана 
Кузмановић Бобан, 
радник Општинске управе, за замјеника члана 

II 
 Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је,  
да спроведе поступак усменог јавног надметања - ли-
цитације за продају градског грађевинског земљишта у 
власништву општине Теслић, на локалитету градског 

трга  у Теслићу, означеног као к.ч. бр. 862/7,  К.О. Те-
слић-Град, а према важећој одлуци Скупштине општи-
не Теслић о начину и условима продаје  предметног 
грађевинског земљишта. 

III 
 Поступак усменог јавног надметања Комисија 
је дужна спровести у складу са одредбама Правилника 
о поступку јавног конкурса за располагање непокре-
тностима у својини Републике Српске и јединица лока-
лне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 20/12). 

IV 
 О спроведеном поступку Комисија ће сачи-
нити извјештај са подацима о току и резултатима  ја-
вног надметања, и исти доставити Начелнику општи-
не.  

V 
 Oво рјешење објавити у „Службеном гласнику 
Општине Теслић“.  
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 На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13 и 106/15) и члана 15. и 34. Статута 
Општине Теслић („Службени гла-сник Општине 
Теслић“, бр. 11/14 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Теслић, на сједници одржаној дана 
29.12.2016. године, донијела је, 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Савјета плана 

 
I 

 Именује се Савјет плана за праћење израде: 
Измјене дијела Регулационог плана „Комунално-радне 
зоне 2“ у Теслићу. 

II 
 У Савјет плана именују се: 
1. БРАНКА ЂОРЂИЋ, дипл.инж.грађ. из Теслића, за 
предсједника 
2. ДРАГАН СТАНОЈЕВИЋ, дипл.инж.грађ. за члана, 
3. САИД АЈАНОВИЋ, дипл.инж.арх. из Теслића, за 
члана, 
4. ЖЕЉКО ПЕРИШИЋ, дипл.инж.шумарства из Те-
слића, за члана и 
5. САЊА ЈОТАНОВИЋ, дипл.инж.грађ из Теслића, за 
члана                                                           

III 
 Савјет плана има следеће задатке да:  
 -прати израду докумената просторног уређења 
из тачке I овог рјешења,  
 -заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја подручја  у 
обухвату Плана,  
 -заузима стручне ставове у погледу рацио-
налности и квалитета предложених планских рјешења, 
усаглашености Плана са документима просторног уре-


