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број: 124/11 ), члана 9. став 3. Закона о комуналној 
полицији („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 28/13) и члана 12. и 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), и члана 16. и 34. 
Статута општине Теслић („Службени гласник  
општине Теслић“, број: 6/05, 4/08, 5/08, 2/12, 3/13), на 
сједници одржаној дана 29.04.2014.године,  
д о н и ј е л а   ј е,      
 

О Д Л У К У 
о допунама одлуке о комуналном реду 

 
I 

           У Одлуци о комуналном реду („Службени гла-
сник општине Теслић“, број: 2/11;2/13), у глави V иза 
члана 59. додаје се  одјељак 1. који гласи :  
„1. Заштита водотока и обала ријека и потока„ 

II 
           Послије члана 59.  у одјељку 1. додају се нови 
чланови, члан 59а.  и  члан 59б. који гласе:  

члан 59а. 
           Вода се мора користити на рационалан и 
економичан начин којим се не угрожавају природна 
својства воде, не доводи у опасност живот и здравље 
људи, не угрожава биљни и животињски свијет, 
природне вриједности и непокретна културна добра. 

члан 59б. 
          У циљу заштите вода, забрањено је: 
1) Уношење чврстих и течних материја које могу 
загадити воду или могу изазвати замуљивање, 
заслањивање воде и таложење наноса, 
2) Кретање механизације природним водотоком, осим 
у случају уређења ријечног корита, 
3) Уносити у природне и вјештачке водотоке камен, 
земљу, јаловину, дрво и други материјал, као и 
упуштати у водотоке загађене воде и материје, 
4) Вршити радње које могу оштетити корито и обале 
природних и вјештачких водотока, као и објекте за 
уређење водних токова или за заштиту од штетног 
дјеловања вода, 
5) Изводити радове у близини водотока (копање 
земљишта) и вадити материјал из водотока ( шљунак, 
пијесак, камен и сл. ) који би могао угрозити водни 
режим и мијењати природне услове услијед чега би 
могло доћи до клизања терена и појаве ерозије“. 

III 
         У члану 90. став 1. алинеја 18.  послије ријечи и 
броја „ненамјенски (члан 59)“ додају се ријечи „ и 
уколико поступа супротно одредбама члана 59б.“;   

IV 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Те-
слић“. 
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           На основу члана 134. став 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске бр. 40/13“), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске 
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13“) и члана 34. став 1. 
алинеја 2. и 66. став 2. Статута oпштине Теслић 
(„Службени гласник   општине Теслић, бр. 6/05, 4/08, 
05/08, 2/12 и 3/13“), Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној 29.04.2014. године  д о н и ј е л а  
 ј е 
 

О Д Л У К У 
о измјени одлуке о рекламирању на подручју 

општине Теслић 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о рекламирању на подручју 
општине Теслић („Службени гласник   општине 
Теслић, бр. 5/13) у члану 9. бришу се ријечи 
„(,,Службени гласник   општине Теслић”, бр. 2/12), 
тарифни број 3. исте одлуке“. 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику   општине 
Теслић“.  
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              На основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13“), члана 
34. и 66. Статута општине Теслић („Службени гла-
сник општине Теслић, број: 6/05, 4/08, 5/08, 2/12 и 
3/13), а у вези са чланом 43. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13), Скупштина општине Теслић је 
на сједници, одржаној 29.04.2014. године,  д о н и - 
ј е л а 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде члановима Савјета плана 

 
I 

            Овом одлуком прописује се висина накнаде 
члановима Савјета плана, који су именовани 
рјешењем Скупштине општине Теслић за праћење 
израде и/или измјене Регулационих планова на 
подручју општине Теслић. 

II 
 Члановима Савјета плана одређује се накнада 
за рад у висини законом прописане дневнице у 
Републици Српској, по одржаној сједници Савјета 
плана. 


