Број 4.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 101/0, 42/05) и члана 115. Статута
општине Теслић ("Службени гласник општине Теслић", број: 6/05),
Скупштина општине Теслић, на сједници одржаној 30.04.2008. године,
д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Статута општине Теслић

Члан 1.
У Статуту општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“,
број 6/05) иза члана 33. додаје се члан 33-а који гласи:
Члан 33-а
Припадницима свих националних мањина који у укупном броју
становништва општине Теслић на основу последњег пописа становништва
из 1991. године учествује са 1,86% гарантује се једно одборничко мјесто.
Уколико се мандат не додијели припаднику националне мањине
мандат остаје упражњен.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном гласнику општине Теслић.

Број: 01-022-20/08
Датум: 30.04.2008. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Мирољуб Летић, с.р.

Број 5.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 101/0, 42/05) и члана 115. Статута
општине Теслић ("Службени гласник општине Теслић", број: 6/05),
Скупштина општине Теслић, на сједници одржаној 04.06.2008. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Статута општине Теслић

Члан 1.
У Статуту општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“,
број 6/05 и 4/08) брише се члан 33-а.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном гласнику општине Теслић.

Број: 01-022-21/08
Датум: 04.06.2008. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Мирољуб Летић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

Скупштина општине Теслић
Карађорђева 6
Одговорни уредник:
Станислав Станојевић
Телефон : 053/411-512
Штампа стручна служба СО-е

Датум 29. 03. 2012. године
Број 2.

Година:ХXI
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 115.
Статута општине Теслић („Службени гласник
општине Теслић“, број 6/05, 4/08 и 5/08)
Скупштине општине Теслић на сједници одржаној
28.03.2012. године донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Статута општине Теслић
Члан 1.
У Статуту општине Теслић („Службени
гласник општине Теслић“, број 6/05, 4/08 и 5/08) у
члану 33. број „31 (тридесетједан)“ замјењује се
бројем „29 (двадесетдевет)“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Теслић“.
Број:01-022-11/12
Датум,28.03.2012. године
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Славко Шкребић, с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04,
42/05, 118/05), члана 10. и 34. Статута општине
Теслић (''Службени гласник општине Теслић'' бр.
6/05, 4/08 и 5/08) и члана 8. Одлуке о општинским
признањима и наградама (''Службени гласник
општине Теслић“ бр. 1/10), Скупштина општине
Теслић, на сједници одржаној 28.04.2012. године,
донијела је

Годишња претплата 80КМ
Буџетска организација 0103110
Врста прихода 722521

Жиро-рачун:
551025-0001103683

ОДЛУКУ
о додјели општинских признања и
награда
I
Општинска признања и награде за рад и
остварене резултате додјељују се:
1.

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ''6. АПРИЛ''
-ЗОРАНУ ПОПOВИЋУ из Бегорада

2.

СРЕБРЕНА ПЛАКЕТА ''6. АПРИЛ''
-О.Ш. „П.П.ЊЕГОШ“ Теслић
-СЗР „ЗЛАТА“ Прибинић

3.

ЗАХВАЛНИЦА ''6. АПРИЛ'' и
новчана награда у износу од
500,00 КМ :
-

ПОПОВИЋ Радована ДАЛИБОРКИ
из Прибинића
ПАНИЋ Неде СТАНОЈУ из
Теслића
ТОМИЋ Витомира ВЛАДАНКИ из
Ђулића
ИГЊИЋ Боже ТАТЈАНИ из
Булетића
ЂУРИЋ Радомира НЕБОЈШИ из
Младиковина
РАДИЋ Раде БЛАГОЈУ из
Растуше
БЕСЕМЕР Готлиба ФРАЊИ из
Бање Врућице
ВАСИЋ Дамљана ДРАГИШИ из
Угодновића
СЕКУЛИЋ Милутина БОГОЉУБУ
из Д.Ранковића.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ

Скупштина општине Теслић
Карађорђева 6
Одговорни уредник:
Станислав Станојевић
Телефон : 053/411-512
Штампа стручна служба СО-е

ТЕСЛИЋ

Датум 25. 04. 2013. године
Број 3.

Година:ХXII

Годишња претплата 80КМ
Буџетска организација 0103110
Врста прихода 722521

Жиро-рачун:
551025-0001103683
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На основу члана 30. став 1. алинеја 1. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 101/40, 42/05, и 118/05) и
члана 34. став 1. алинеја 1. и 115. Статута општине
Теслић („Службени гласник општине Теслић“,
број: 6/05, 4/08, 5/08 и 2/12), Скупштина општине
Теслић на сједници одржаној 24.04.2013. године,
донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Статута општине
Теслић
Члан 1.
У Статуту општине Теслић („Службени гласник
општине Теслић“, број: 6/05, 4/08, 5/08 и 2/12) у
члану 81. број и ријеч „1000 (хиљаду)“ замјењује се
бројем и ријечју „3000 (три хиљаде)“.
Члан 2.
Члан 95. брише се.
Остали чланови се пренумеришу.
Члан 3.
Члан 97. мијења се и гласи:
„Мјесна заједница има Савјет. Мандат Савјета
траје четири године.
Број чланова Савјета је сљедећи:
1. за мјесне заједнице до 1.000 регистрованих
бирача – пет чланова;
2. за мјесне заједнице од 1.000 до 5.000
регистрованих бирача – седам чланова;

3.
4.

за мјесне заједнице од 5.000 до 10.000
регистрованих бирача – девет чланова;
за мјесне заједнице преко 10.000
регистрованих бирача – једанаест чланова.
Члан 4.

Члан 98. мијења се и гласи:
„Савјет мјесне заједнице бирају бирачи уписани
у
Централни
бирачки
списак,који
имају
пребивалиште на подручју мјесне заједнице, на
зборовима грађана, тајним гласањем.
На збору грађана се могу бирати чланови
Савјета, ако је збору присутно најмање 5% бирача
који имају пребивалиште на подручју мјесне
заједнице.
Скупштина општине расписује изборе за избор
чланова Савјета, најкасније 30 дана прије датума
одређеног за одржавање избора.
Органи за спровођење избора за чланове Савјета
је општинска изборна комисија и бирачки одбори.
Избори за Савјет одржавају се најкасније 90
дана од дана конституисања локалних органа
власти, односно од избора предсједника Скупштине
општине.“
Члан 5.
Члан 99. мијења се и гласи: „Члановима Савјета
мандат може престати и прије истека времена на
који су изабрани по поступку који ће се регулисати
одлуком о образовању мјесних заједница на
подручју општине Теслић.

Број 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ
Члан 6.

Чланови 100. 101. 106. 107. и 108. бришу се.
Остали чланови се пренумеришу.
Члан 7.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
Пречишћени текст Статута општине Теслић.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Теслић“.
Број: 01-022-18/13
Датум: 24.04.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Жељко Перишић, с.р.
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На основу члана 107. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник РС, број 101/04, 42/05. и
118/05), и чланова 34. и 92. Статута Oпштине
Теслић (Сл. гласник Општине Теслић, бр. 6/05;
4/08; 5/08 и 2/12), Скупштина општине Теслић, на
сједници одржаној дана, 24. 04. 2013. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о образовању мјесних заједница на подручју
општине Теслић
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује образовање,
организација, послови мјесне заједнице, поступак
избора
органа
мјесне
заједнице,
начин
финансирања као и друга питања од значаја за рад
мјесних заједница (у даљем тексту Одлука).
Члан 2.
Граматички изрази употријебљени у овој
одлуци за означавање мушког и женског рода
подразумијевају оба пола.
Члан 3.
Мјесна заједница као облик непосредног учешћа
грађана у локалној самоуправи, образује се за
подручје на којем постоји интерес грађана за то.
Она представља територијалну и функционалну
цјелину, у којој постоји међусобна повезаност
грађана и могућност остваривања заједничких
потреба и интереса.
У мјесној заједници, грађани могу задовољити
одређене заједничке потребе и интересе у
областима:
уређења
насеља,
становања,

страна 2.

комуналних дјелатности, здравствене и социјалне
заштите, заштите животне околине, образовања,
васпитања, физичке културе и у другим областима
које грађани у мјесној заједници сматрају битним.
Члан 4.
У мјесној заједници, своје потребе и интересе
грађани остварују:
-покретањем иницијатива и учешћем у јавној
расправи приликом припреме и доношења
просторних и урбанистичких планова, за подручја
гдје постоји интерес мјесне заједнице,
-покретањем иницијатива, давањем мишљења и
учешћем у изградњи комуналних објеката и
објеката у општој употреби, на подручју мјесне
заједнице,
-покретањем иницијатива и учешћем у јавним
расправама о активностима, које су у вези са
развојем привреде и друштвених дјелатности,
-упућивањем приједлога, представки и иницијатива
грађана јавним предузећима и установама, које
обављају одређене дјелатности на подручју мјесне
заједнице,
-учешћем у обезбјеђењу просторних, финансијских
и организационих услова за спорт и рекреацију,
-организовањем разних облика хуманитарне
помоћи на подручју мјесне заједнице,
-заштитом од
елементарних
непогода
или
отклањањем
и
ублажавањем посљедица
елементарних непогода,
-сарадњом са удружењима грађана о питањима
која су од интереса за грађане мјесне заједнице и
-обављањем послова које им повјере, Начелник
општине, или Скупштина општине.
Члан 5.
Мјесна заједница нема статус правног лица.
Мјесна заједница има статут, који се усваја на
збору грађана, на приједлог савјета мјесне
заједнице.
Статутом
мјесне заједнице се конкретније
прописује организација и начин рада органа мјесне
заједнице.
Члан 6.
Мјесна заједница има печат округлог облика, у
складу са законом и Статутом општине.
Админстративна служба општине, обезбјеђује
израду и успоставља евиденције о печатима и
лицима одговорним за употребу печата мјесне
заједнице.
Административна служба општине је дужна
водити регистар мјесних заједница на њеној
територији.
I I – ОБРАЗОВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ
Скупштина општине Теслић
Карађорђева 6
Одговорни уредник:
Станислав Станојевић
Телефон : 053/411-512
Штампа стручна служба СО-е

ТЕСЛИЋ

Датум 30. 04. 2014. године
Број 4.

Година: ХXIII

Годишња претплата 80КМ
Буџетска организација 0103110
Врста прихода 722521

Жиро-рачун:
551025-0001103683
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На основу члана 30. став 1. алинеја 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана
34. став 1. алинеја 1. и 115. 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 29.04.2014. године, д о н и ј е –
ла је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Статута општине Теслић
Члан 1.
У Статуту општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број: 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и
3/13) у члану 8. додаје се нови став 2. који гласи:
„Празник општине је 6. април – Дан општине
Теслић.“
Члан 2.
Члан 12. мијења се и гласи:
„Општина у оквиру својих надлежности
обезбјеђује остваривање, заштиту и унапређивање
људских права и слобода грађана и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина
у складу са законом.
Општина подстиче активности и пружа
помоћ удружењима грађана чија дјелатност је од
интереса за општину.
Општина у оквиру својих надлежности
обезбјеђује, подстиче и унапређује равноправност
полова и остваривање једнаких могућности.“

Члан 3.
Послије члана 26. додаје се нови члан 26 а,
који гласи:
„Члан 26 а.
У области сарадње локалне самоуправе и
републичких органа, органи општине у обављању
послова из свог дјелокруга: дају републичким органима иницијативе за уређење односа од значаја за
локалну самоуправу и предузимање мјера од значаја
за рјешавање питања у оквиру права и дужности локалне самоуправе, дају приједлоге за предузимање
активности републичких органа на развијању локалне
самоуправе, траже мишљење од надлежних републичких органа у вези са примјеном закона који су од
непосредног утицаја на развој и остваривање локалне
самоуправе и рад органа локалне самоуправе и
учествују у припреми закона и подзаконских аката
чија је садржина од интереса за остваривање и развој
локалне самоуправе“.
Члан 4.
У члану 27. став 2. ријечи „општинске
административне службе „ замјењују се ријечима
„општинске управе“, као и у цијелом тексту Статута
у одговарајућем падежу.
Члан 5.
У члану 33. послије става 1. додаје се нови
став 2. који гласи:
„Лице које је запослено у општинској управи
не може бити одборник у Скупштини општине.“
Члан 6.
У члану 34. алинеја 4. мијења се и гласи:

Број 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

„–доноси планове и програме развоја
општине, план локалног економског развоја, план
инвестирања и план капиталних улагања“.
Послије алинеје 21. додају се алинеје 22. и
23. које гласе:
„- оснива Одбор за жалбе и разматра
Извјештај о раду Одбора,
„- усваја Етички кодекс скупштине,“.
Послије алинеје 26. додају се алинеје 27, 28, и 29. које
гласе :
„- разматра извјештај начелника општине о
раду у органима предузећа која обављају комуналне
дјелатности,
„- одлучује о располагању капиталом у
предузећима која обављају комуналне дјелтности, а
који је у својини општине,
„- именује и разрјешава директора и управни
одбор установе чији је оснивач или суоснивач
општина, у складу са законом“.
Алинеја 31. мијења се и гласи:
„- покреће иницијативу за територијалну
промјену и промјену назива општине и насељеног
мјеста, „.
Досадашње алинеје 22, 23, 24, 25, и 26.
постају алинеје 24, 25, 26, 27. и 28., алинеје 27, 28, 29,
30, 31, и 32. постају алинеје 30, 31, 32, 33, 34. и 35.
Члан 7.
Члан 36. мијења се и гласи:
„Скупштина општине одлучује о питањима из
своје надлежности већином гласова од укупног броја
одборника, осим када је другачије прописано
Законом.
Начин одлучивања Скупштине општине
уређује се Пословником о раду Скупштине општине
у складу са Законом и овим Статутом.
Члан 8.
Члан 37. мијења се и гласи:
„Прва сједница скупштине општине у новом
сазиву, одржава се најкасније 30 дана након
објављивања резултата избора од стране надлежног
органа за спровођење избора.
Прву сједницу скупштине општине у новом
сазиву сазива предсједник скупштине претходног
сазива.
Ако предсједник Скупштине општине
претходног сазива не сазове сједницу новог сазива у
року из става 1. овог члана, прву сједницу ће сазвати
потпредсједник или у слуачју његове спријечености
најстарији одборник из претходног сазива Скупштине општине.
Првој сједници Скупштине општине до
избора предсједника предсједава најстарији одборник
новог сазива.“.
Члан 9.
У члaну 38. став 1. иза ријечи „именовање“
додају се ријечи „вршиоца дужности“.
Члан 10.
„ У члану 42. иза става 1. додаје се нови став 2
који гласи:
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Предсједник и потпредсједник Скупштине
општине могу бити опозвани прије истека мандата,
ако своја права и дужности не врше у складу са овим
Статутом, Пословником Скупштине општине, због
неморалног и недоличног понашања, због већих пропуста у раду или злоупотребе функције коју обављају
и у другим случајевима утврђеним законом“.
Досадашњи став 2, 3 и 4 у истом члану
бришу се.
Члан 11.
У члану 53. послије алинеје 11. додаје се нова
алинеја 12. која гласи:
„- подноси извјештај скупштини о раду у
органима предузећа која обављају комуналне
дјелатности, „.
Досадашње алинеје 12. до 22. постају алинеје
13. до 23.
Члан 12.
У члану 55. послије става 2. додају се нови
ставови 3. и 4. , који гласе:
„Замјеник начелника обавља дужност
начелника до избора новог начелника у случају
престанка мандата начелника општине прије истека
времена на које је изабран.
Уколико замјеник начелника у случају из
претходног става из било којих разлога буде
спријечен да обавља дужност начелника општине,
Скупштина општине ће изабрати вршиоца дужности
замјеника начелника до избора начелника општине.“
Члан 13.
У члану 68. став 1. иза ријечи „грађана“
брише се тачка ставља се запета
и додају ријечи: „у складу са поступком предвиђеним
законом којим је уређена грађанска иницијатива.“.
Члан 14.
Члан 91. мијења се и гласи:
„Мјесна заједница формира се за дио насељеног
мјеста, односно за подручје једног или више међусобно повезаних насељених мјеста .
У мјесној заједници своје потребе и интересе
грађани задовољавају и остварују:
1. покретањем иницијатива и учешћем у јавној
расправи приликом припреме и доношења просторних и урбанистичких планова јединице локалне
самоуправе за подручје мјесне заједнице,
2. покретањем иницијатива, давањем мишљења и
учешћем у изградњи комуналних објеката и објеката
у општој употреби,
3. покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о активностима које су у вези са развојем
привреде и друштвених дјелатности,
4. прикупљањем и достављањем органима јединице
локалне самоуправе, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и
иницијативе и приједлоге грађана за рјешавање
питања од њиховог заједничког интереса,
5. учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију,
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6. организовањем разних облика хуманитарне помоћи
на свом подручју,
7. заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица
од елементарних непогода,
8. сарадњом са удружењима грађана о питањима која
су од интереса за грађане мјесне заједнице и
9. обављањем послова које им повјере органи
јединице локалне самоуправе.“
Члан 15.
Члан 93. мијења се и гласи:
„Иницијативу за оснивање мјесне заједнице,
промјену њеног подручја и назива може покренути
најмање 10% бирача са подручја за које се предлаже
оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја
или назива или најмање 1/3 одборника Скупштине
општине или начелник општине“.
Члан 16.
Члан 94. мијења се и гласи:
„Иницијатива за оснивање мјесне заједнице,
за промјену њеног подручја или назива, обавезно
садржи: податке за подручје за које се предлаже
оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја
или назива, границе мјесне заједнице број становника
и друго, начин на који се предлаже оснивање мјесне
заједнице, промјена њеног подручја или назива и разлоге због којих се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја или назива.
Иницијатива из става 1. овог члана мора да
буде образложена и да садржи и друге податке који
ће омогућити да се о покренутој иницијативи, у
утврђеном поступку, донесе одлука.
Члан 17.
У члану 96. послије става 1. додаје се нови
став 2. који гласи: „Мјесна заједница нема својство
правног лица.“.
Члан 18.
У члану 99. додаје се став 2. који гласи:
„Надзор над радом Савјета врши надлежно
радно тијело Скупштине општине у складу са
Статутом и Пословником“.
Члан 19.
У члану 113. ријеч „двотрећинском“ брише се.
Члан 20.
У члану 115. у ставу 5. ријеч „двотрећинском“ брише се.
Члан 21.
Овлашћује се комисија за прописе да у року
60 дана утврди пречишћен текст Статута општине Теслић.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Теслић“.
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 59., 62. и 66.
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама РС („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12), члана
50. Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12)
и члана 34. Статута општине Теслић („Службени
гласник општине Теслић“, бр. 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и
3/13), Скупштина општине Теслић је, на сједници
одржаној дана 29.04. 2014. године, д о н и ј е л а
ОДЛУКУ
о кредитном задужењу општине Теслић
I
Прихвата се дугорочно задужење општине
Теслић у износу од 1.200.000,00 КМ путем кредитног
споразума са банком чија понуда буде најповољнија.
II
Кредитна средства из члана I ове Одлуке обезбједиће се дугорочним задужењем код комерцијалне
банке, под слиједећим условима:
- Износ главнице кредита до 1.200.000,00 КМ,
- Каматна стопа - до 7,5 % , накнада за обраду кредита до 1% једнократно,
- Рок отплате – 3 (три) године у мјесечним
ануитетима,
- Обезбјеђење кредита –мјенице и вирмански
налози општине Теслић
- Повлачење средстава - одмах по потписивању уговора,
III
Кредитна средства из тачке I ове Одлуке
користиће сe за финансирање: 1) капиталних инвестиција у износу од 700.000,00 КМ и то за:
- изградњу локалне путне мреже, а према
Програму изградње и одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Теслић у
2014. години у износу од 500.000,00 КМ и
- куповину земљишта за изградњу главног
канализационог колектора и резервоара за воду са
пумпним станицама у износу од 200.000,00 КМ
2) подстицаја у привреди и пољопривреди у износу
од 500.000,00 КМ и то за:
- финансирање подстицаја у пољопривреди, а
према Програму подстицаја пољопривредне производње на подручју општине Теслић за 2014. годину у
износу од 350.000,00 КМ и
- финансирање подстицаја у привреди за
отварање нових радних мјеста у износу од 150.000,00
КМ.

