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I     УВОД  

 

 Правни основ за израду и подношење годишњег Извјештаја о раду 

Скупштине општине Теслић за  период I – XII 2017. годинe, садржан је у члану 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

у члану 36. Статута општине Tеслић („Службени гласник Општине Теслић“, број 

4/17) и члану 111. Пословника о раду Скупштине општине Теслић („Службени 

гласник општине Теслић“, број 4/17), којим је прописано да се јавност рада 

Скупштине општине, између осталог, обезбјеђује и подношењем јавности 

годишњег извјештаја о свом раду и о раду уопште.   

Скупштина општине Теслић је за период I – XII 2017. годинe, извршавала је 

своју функцију у складу са овлашћењима датим Законом о локалној самоуправи, 

Статутом општине, Пословником о раду Скупштине општине и Програмом рада 

Скупштине за 2017. годину.  

Скупштина општине у вршењу својих права и дужности доноси: статут, 

пословник, одлуке, рјешења, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове 

и програме. Предсједник Скупштине општине Теслић  сазива сједницу скупштине 

по сопственој или иницијативи начелника општине или 1/3 одборника у року од 

15 дана од дана подношења захтјева. 

Овај извјештај обухвата рад Скупштине општине Теслић, скупштинског 

сазива 2016-2020. године, у 2017. години.  

Скупштина општине Теслић је у 2017. години одржала 10 редовних сједница 

и то:   

1. IV. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 09.02.2017. године 

2. V. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 02.03.2017. године 

3. VI. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 30.03.2017. године, 

4. VII. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 27.04.2017. године 

5. VIII. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 31.05.2017. године. 

6. IX . редовна сједница Скупштине општине одржана је 18.07.2017. године 

7. X. редовна сједница Скупштине општине одржана је 29.09.2017. године 

8. XI. редовна сједница Скупштине општине одржана је 8.11.2017. године 

9. XII. редовна сједница Скупштине општине одржана је 30.11.2017. године 

10. XIII. редовна сједница Скупштине општине Теслић 28.12.2017. године 

 

Ванредних сједница Скупштине општине Теслић у 2017. години није било.  

  На сједницама Скупштине одржаним од I до XII мјесеца 2017. године доне-

сено је низ значајних аката, од којих издвајамо:   
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- Одлука о приступању изради Стратегије развоја општине Теслић за период 

2018 – 2023. године; 

- Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине 

Теслић за период 2018 – 2023. године; 

- Одлука о именовању Тима за израду Стратегије развоја општине Теслић за 

период 2018 – 2023. године и Плана капиталних инвестиција; 

- Програм додјеле подстицајних средстава за пољопривреднике за 

пољопривреду у 2017. години; 

- План утрошка средстава од водних накнада за изградњу водних објеката у 

2017. години; 

- Акциони план за отклањање недостатака утврђених по ревизији 

финансијских извјештаја општине Теслић за 2015. годину; 

- Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног 

квадратног метра  корисне површине стамбеног и пословног простора  из 

2016. године; 

- Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта, за 2017. годину; 

- Одлука о утврђивању просјечно остварене цијене трошкова припремања 

градског грађевинског земљишта, за 2017. годину; 

- Програм заједничке комуналне потрошње за 2017. годину; 

- Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Теслић за период 

2017 – 2018. године; 

- Одлука о кредитном задужењу Општине Теслић; 

- Акциони план за реализацију циљева из Ревидиране стратегије развоја 

општине Теслић и Плана капиталних инвестиција у 2017. години; 

- Статут општине Теслић; 

- Пословник о раду Скупштине општине Теслић; 

- Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова на 

подручју општине Теслић у 2017. години; 

- Одлука о стимулативним мјерама и условима додјеле подстицајних 

средстава за запошљавање и самозапошљавање незапослених лица; 

- Одлука о водоводу и канализацији; 

- Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Теслић за 2017. 

годину; 

- Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Теслић за 2017. годину; 
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- Одлука о измјенама Одлуке о приступању изради Стратегије развоја 

општине Теслић за период 2018. – 2023. година; 

- Локални акциони план у области инвалидности општине Теслић за период 

2018 – 2020. година. 

 

II. РАД СКУПШТИНЕ НА РЕДОВНИМ СЈЕДНИЦАМА У 2017. години 

  Релизација Програма рада Скупштине општине Теслић у 2017. години  

Програм рада Скупштине општине Теслић за  2017. годину донесен је на 

сједници Скупштине, одржаној 29.12.2016. године, и објављен у „Службеном 

гласнику Општине Теслић“, број 13/16.   

У 2017. години Скупштина општине је своје активности планирала у складу 

са Програмом рада Скупштине општине Теслић за 2017. годину, којим су утврђени 

послови и задаци, носиоци послова и рокови за њихово извршавање.   

            Програмом рада Скупштине општине Теслић за 2017. годину планирано је 

разматрање 118 тема, од којих се 57 односило на нормативни садржај, а 61 тема се 

односило на питања извјештајног карактера.   

Поменутим Програмом у 2017. години било је планирано доношење и разматрање 

:  

- 1 статут 
- 1 пословник о раду 
- 24 одлукe 
- 8 програма 

- 7 планова 
- 28 извјештаја 

- 33 информација 
- 16 аката у форми  
              нацрта 

 

Рад Скупштине општине не може се оцјењивати само на основу тема 

предвиђених Програмом рада, већ по укупном броју разматраних питања која су 

била на дневном реду сједница Скупштине, те по укупном броју донесених одлука, 

програма, планова, закључака и рјешења.  

У складу са наведеним у посматраном периоду Скупштина је разматрала и 

донијела укупно:   

- 1 статут 
- 1 пословник 

- 1 етички кодекс 
- 92 одлуке; 

- 8 програма 
- 1 правилник 
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- 5 планова 
- 67 рјешења 
- 117 закључка 

 

III. НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ   

  Чланом 39. Закона о локалној самоуправи дефинисано је да је Скупштина 

општине орган одлучивања и креирања политике општине.  

У складу са чланом 141. Статута општине Теслић све одлуке, други општи и 

појединачни акти Скупштине општине Теслић, објављени су у „Службеном 

гласнику Општине Теслић“ најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта. 

Од  92 одлуке које је Скупштина општине донијела на редовним сједницама 

у 2017. години, 69 oдлука је изван Програма рада Скупштине и 23 одлуке по 

Програму рада Скупштине општине у 2017. године. 

IV. ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧКА АКТИВНОСТ И РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА  

Скупштина општине Теслић је у 2017. години, разматрала већи број 

тематских питања кроз информације и извјештаје из различитих области живота и 

рада:  

- 28 извјештаја; 
- 33 информација 

 

На десет редовних засједања Скупштине општине Теслић колико их је 

одржано у току 2017. године, одборници Скупштине општине Теслић, донијели 

укупно 117 закључка. 

Поред тога разматрано је и 16 аката у форми нацрта, попут: статута, 

пословника, одлука,  програма и стратегија из чега је проистекло и 12 јавних 

расправа. Јавне расправе су одржане за сљедеће акте: 

- Нацрт Статута општине Теслић; 
- Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Теслић; 
- Нацрт Одлуке о усвајању акционог плана запошљавања; 
- Нацрт Одлуке о одређивању матичних подручја у општини Теслић; 
- Нацрт Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова 

на подручју општине Теслић; 
- Нацрт Правилника о условима и начину утврђивања непокретности испод 

тржишне цијене; 
- Нацрт Одлуке о утврђивању нацрта измјене регулационог плана зоне С1 – 

Ц1. 
- Нацрт Одлуке о стимулативним мјерама и условима додјеле подстицајних 

средстава за запошљавање и самозапошљавање незапослених лица; 
- Нацрт Одлуке о стипендирању ученика и студената; 
- Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Теслић за 2018. годину; 
- Нацрт Програма рада СО-е Теслић за 2018. годину; 
- Нацрт Стратегије развоја општине Теслић за период 2018-2027. године; 
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 IV 

редовна 
сједница 

V 
редовна 
сједница 

VI 
редовна 
сједница 

VII 
редовна 
сједница 

VIII 
редовна 
сједница 

IX 
редовна 
сједница 

X 
редовна 
сједница 

XI 
редовна 
сједница 

XII 
Редовна 
сједница 

XIII 
Редовна 
сједниц

а 

укупно 

Статут • • • 1 • • • • • • 1 
Пословник • • • 1 • • • • • • 1 
Етички 
кодекс • • • • • • • • • 1 1 

Одлуке 6 12 11 5 11 8 9 12 6 12 92 

Програми 2 2 • 1 • 2 • • • 1 8 
Правилник  • • • • 1 • • • • • 1 
Планови 2 • 2 • • • • • 1 • 5 
Рјешења • 10 3 4 8 8 16 9 4 5 67 

Закључци 13 13 18 16 11 12 9 8 6 11 117 

 23 37 34 28 31 30 34 29 17 30 293 
Преглед донесених аката приказан по сједницама Скупштине општине Теслић 

V. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА  

Чланом 16. став 3. и чланом 168. Пословника о раду Скупштине општине 

Теслић (Службени гласник Општине Теслић бр. 4/17) прописано је да одборник има 

право да покреће иницијативе и поставља одборничка питања из надлежности 

локалних органа и институција. 

Одборничко питање односно иницијатива  поставља се у писаној форми на 

сједници Скупштине, а може бити постављено и између сједница. 

Секретар Скупштине општине доставља одборничко питање или 

иницијативу надлежном органу ради давања одговора. 

У посматраном периоду током десет редовних сједница Скупштине општине 

одборници су у склопу редовне тачке „Одборничка питања“ као и у току расправа о 

појединим тачкама дневног реда поставили 39 одборничких питања.  

Сједница Скупштине општине Теслић Број одборничких питања 

IV. редовна  сједница одржана  09.02.2017. год. 8 

V. редовна  сједница одржана 02.03.2017. год. 12 

VI. редовна  сједница одржана 30.03.2017. год. 6 

VII. редовна  сједница  одржана  27.04.2017. год. 1 

VIII. редовна  сједница одржана 31.05.2017. год. / 

IX. редовна сједница одржана 18.07.2017. год. / 

X. Редовна сједница одржана 28.09.2017. год. 4 

XI. Редовна сједница одржана 6.11.2017. године 6 

XII. Редовна сједница одржана 30.11.2017. год. 1 

XIII редовна сједница одржана 28.12.2017. год 1 
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▪ IV редовна сједница Скупштине општине Теслић (одржана дана 

09.02.2017. године) 

Мишо Стојановић - пита да ли план предвиђа информисање скупштине у 

одређеном периоду докле се стигло са реализацијом отклањања ових недостатака 

и стварној реализацији Акционог плана. 

Одговор на постављено питање дао је начелник општине Милан Миличевић - 

Обавеза је да се квартално извјештава скупштина о реализацији  Акционог плана, а 

једном  годишње служба за ревизију и што треба да се уведе као саставни дио овог 

Акционог плана. 

Мишо Стојановић - Интересује га код подршке стипендирања за школовање 

дефицитарних занимања, ко је тај орган који одређује које је то занимање 

дефицитарно? 

Предраг Маркочевић поставља питање да ли постоји могућност да постоји 

одређена тарифа ако се станови граде за тржиште , а ако је у питању, лична, 

индивидуална изградња да тај износ буде мањи? 

Начелник одјељења за просторно уређење Никола Стокић даје одговор на питање. 

Бошко Ђурић - Упућује одборничко питање начелнику одјељења за привреду и 

пољопривреду и начелнику општине Теслић. Интересује га у којој фази је решавања 

тужба што надлежно министарство покреће против тужене општине Теслић и које 

штете трпи општина Теслић поводом ове тужбе. 

Лука Радонић - На основу члана 124. Пословника о раду Скупштине општине 

Теслић, клуб одборника СНСД-а поставља питање начелнику општине Теслић, да 

ли је потписан споразум о поравнању са АД „ Промтес“ и под којим условима. Такође 

нас занима да ли је и потписан уговор о цесији између општине Теслић, АД „ 

Промтес“ и Нове банке. Одговор захтјевамо у писменој форми, у роковима 

предвиђеним чланом 125. и 126. Пословника о раду скупштине општине Теслић. 

Радислав Ђурић - занима га зашто опозиција није подржала амандман ПДП-а да 

становништво добије воду. 

Славко Шкребић - Истиче да се по Пословнику не може поставити такво питање 

као што је то учинио Радислав Ђурић, одборник ПДП-а. Али, каже да је једини разлог 

због којег нису подржали њихов амандман тај што он није у складу са законом. 

Мишо Стојановић - Каже да је његово питање исто као и одборника Бошка Ђурић 

и само још да се дода и који су то потенцијални инвеститори. 

▪ V редовнa сједницa Скупштине општине Теслић (одржане дана 

02.03.2017. године) 

Мехмед Дубравац - Поставља два питања. Прво, ако је неки извођач радова 

потписао уговор, узео аванс а није урадио ништа, имамо ли ми право наплатити 

пенале и зашто то право не користимо. Друго, због чега је повучена тужба против 

„Градитеља“? 
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Милкица Гарић замјеник правобраниоца – Предмети из 2015-2016. године који се 

односе на извођаче радова локалних и регионалних путева на подручју општине 

Теслић били су са одговарајућом документацијом. Били су потписани уговори о 

грађењу као и грађевински дневници од стране надзорних органа. У наведеним 

предметима суд је нашао на основу вјештачења и остале документације да општина 

Теслић дугује износ који је утужен. Правобранилаштво је о томе написало своје 

мишљење, а због затезних камата у овим предметима нема се право на жалбу, са 

чиме се општина Теслић сагласила па у већини ових предмета није ни улагана 

жалба. Сва документација достављена је Начелнику општине, а уколико неко жели 

још неку документацију нека тачно наведе у којим предметима а 

правобранилаштво има обавезу да је достави. Када је у питању предмет Промтес на 

захтјев одборника правобранилаштво ће такође доставити одговарајућу 

документацију. Што се тиче пенала у наведеним уговорима колико је њој познато 

пенали нису уговорени, међутим оставља могућност да није довољно упозната са 

тим. Када је у питању предмет „Градитељ“ ријеч је о одређеним радовима на 

изградњи спортске дворане у Теслићу а гдје је након извјесног времена дошло до 

обрушавања крова због елементарних непогода. Општина Теслић јесте подигла 

тужбу против Градитеља али обзиром да је истекао гарантни рок у којима је 

Градитељ одговарао за изведене радове та тужба је повучена. 

Мишо Стојановић – Истиче да је у одговорима на своје одборничко питање добио 

информацију да су у свим уговорима биле предвиђене уговорне казне. Занима га, 

уколико постоје уговори у којима нису предвиђене уговорне казне, који су то 

уговори? 

Мехмед Дубравац – Поставља питање да ли су ријешени имовинско-правни односи 

тамо гдје је апотека јер ту  има и приватне имовине. 

Извјестилац из фирме „Атриј“ Добој даје одговоре на питања. Наводи да су у 

подруму апотеке планиране паркинг гараже и на тај начин ће се рјешити проблем 

паркинга. А када су у питању измјене каже како то у ствари и нису  велике измјене. 

Што се тиче имовинско – правних односа на објекту гдје је апотека, према 

документацији којом су они располагали 1/3 је власништво општине Теслић а 2/3 

су власништво здравствене установе „апотеке Б“. 

Славко Шкребић - Занима га да ли у тој згради има више станова? Сматра да нема 

разлога за хитност ове одлуке. Обзиром да овдје постоје још два стана сматра да се 

на овај начин не рјешава проблем већ да то треба ријешити једниствено за сва три 

стана. Пита да ли је у питању трошнија зграда? 

Мишо Стојановић – Осврће се на повећање средстава за комуналну потрошњу у 

протекле 4 године, а та средства су у 2016. години увећана за 131639,00 КМ. Истиче 

како је за одржавање фонтане и система за заливање на скверу предвиђено 2000 

КМ а потрошено 7000 КМ па га занима због чега је толико прекорачење? 

Славко Шкребић - Када су у питању површине за наводњавање или кошење траве 

ове површине су јасно наведене и средства су одобрена, па га занима због чега је 

ипак 41 000 КМ више?  
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Сања Глишић - Занима је колика је тачна цифра коју смо ми добили од комуналне 

накнаде и осталих средстава за финансирање ЗКП-а? 

Начелник одјељења за стамбено - комуналне послове Игор Јовановић даје 

одговоре на постављена питања. Прво, везано за одржавање фонтане и система за 

залијевање каже да су средства повећана због бројних оштећења на фонтани али и 

на самом систему. Што се тиче депоније наводи да је то процес јавне набавке гдје се 

фирме пријављују и да је потписан уговор са Комуналцем. Даље, када је у питању 

одржавање зелених површина наводи да су повећане зелене површине а самим тим 

и средства за њихово одржавање. Што се тиче питања одборника Предрага 

Маркочевића каже да разлика у ЗКП-у иде на терет општине. На питање одборнице 

Сање Глишић колика је цифра добијена из комуналних накнада истиче да не зна 

тачну цифру али је то отприлике 225 000 КМ годишње , то је повећање сваке године 

Предраг Маркочевић - Истиче како се стално повећава цифра за расвјету у граду 

и мјесним заједницама. Напомиње да је раније било приче о некој новој технологији 

помоћу које би се трошило мање струје па га занима хоће ли бити ишта од тога?  

Мехмед Дубравац - Његово питање односи се на зимску службу са стране 6, гдје је 

наведено „ У улици краља Петра до Ручунге „ а треба да буде „до Језера у Гомјеници“ 

јер се тако и чисти?  

Начелник одјељења за стамбено - комуналне послове Игор Јовановић даје 

одговоре на питања. Што се тиче расвјете, истиче да је расвјета у граду у јако лошем 

стању због система умрежености због каблова који су подземни и који су дотрајали 

па због тога су стални трошкови око поправка. Што се тиче питања модернизације 

расвјете већ се у процесу да се пронађе модалитет како да се модернизује та 

расвјета. Када је у питању градска депонија већ неко вријеме ради се на томе да се 

пронађе адекватно рјешење за градску депонију. Што се тиче питања Мехмеда 

Дубравца у питању је техничка грешка, треба да стоји „до раскрснице код Језера“. 

Такође наглашава да на страни 9 када је у питању јавна расвјета да буде 

исправка“утрошак јавне расвјете у граду и мјесним заједницама“, без набрајања 

свих мјесних заједница јер се подразумјева које су мјесне заједнице које су у систему 

јавне расвјете. 

Предраг Маркочевић - каже да на страни 4 постоје лица која су остварила право 

на претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно  па га занима које 

су критеријуме испунила та лица да остваре та права? Јесу ли стварно нешто 

урадили или су то активисти који су радили за изборе? 

Шеф одсјека за пољопривреду Његомир Кљечанин каже да је читав поступак 

претварања пољопривредног земљишта у непољопривредно ишао у складу са 

законом. Подношени су захтјеви, именована је комисија од стране Начелника која 

је излазила на лице мјеста да утврди испуњеност услова. Предмет утрошка ових 

средстава био је такође предмет инспекцијске контроле и у рјешењу које су 

донијели наведено је да су ова средства оправдано трошена. Он такође тврди да су 

сва средства трошена намјенски. 
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Славко Шкребић - Поставља питање у које сврхе су потрошена средства од 

претварања пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе из 2016. 

године? 

Шеф одсјека за пољопривреду Његомир Кљечанин каже да је појам запуштеног 

земљишта дефинисан у Закону за пољопривреду. Такође истиче да он тренутно 

нема податке за сваког пољопривредног произвођача како је утрошио ова средства, 

али то се може видјети из записника комисије о оправданости о трошењу средстава 

и усклађености са законом. 

Ненад Душанић - Поставља питање еколошке инспекције да ли су опасније воде 

које се сливају са  влака у ријеке или потоке или  канализација која су директно 

проведене у сливове ријека? 

▪ VI редовнa сједницa Скупштине општине Теслић (одржана 30.03.2017. 

године) 

Драгутин Шкребић - Каже да му није јасан овакав начин одлуке гдје те прво 

обавезују да истакнеш пословно име а затим се ограничи величина тог пословног 

имена на 80x40. Поставља питање због чега је то потребно ограничавати и чему то 

служи? 

Славко Шкребић - Поставља питање на шта се односи хитност ове одлуке? Тражи 

образложење везано за то шта значи употреба пословног имена и истицање фирме, 

какве су ту разлике и да ли уопште има разлике? 

Начелник одјељења за стамбено - комуналне послове Игор Јовановић даје 

одговоре на постављена питања и каже да ова одлука раздваја шта је пословно име 

а шта је реклама. Досад се истицање пословног имена наплаћивало по тарифном 

броју 6 из Одлуке о комуналним таксама. Истиче да се овом одлуком не чини ништа 

незаконито и да већ постоје многе општине које су већ и раније донијеле овакву 

одлуку и оне су узете као позитиван примјер. Због непостојања овакве одлуке 

одјељење за инспекцијске послове имало је проблем јер немају на основу чега да 

дефинишу шта је истицање пословног имена. Пореска управа која наплаћује 

општински приход од привредних субјеката наплаћује на основу тарифног броја 6 

из Одлуке о комуналним таксама. Каже да је законом дефинисано шта треба да 

стоји у поаловном имену. 

Мехмед Дубравац - Поставља питање да ли је предвиђени кружни ток баш 

потребан на томе мјесту због недостатка паркинг простора? 

Начелник одјељења за просторно уређење Никола Стокић каже да на простору гдје 

је предвиђен кружни ток имамо спој четири Регулациона плана и тај кружни ток 

може се ријешити кроз Урбанистичко - техничке услове па нема потре-бе да се 

уврштава у Регулациони план. Када је у питању кружни ток који је у обухвату код 

тржнице ту имамо спој пет путних праваца и једино законско рјешење да би се све 

испоштовало јесте кружни ток и недостатак паркинг простора који ту постоји 

компензује се на неки други начин. 
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Милан Касаповић - Поставља питање одјељењу за стамбено – комуналне послове. 

Школа на Горњем Теслићу налази се крај магистралног пута, нема постављеног 

знака за школу а брзина је 60 km/h. Обзиром да се ту ради о дјеци од првог до петог 

разреда, а нема ни пјешачке стазе сматра да би ограничење требало да буде 30km/h 

као и код сваке друге школе те да би се требао поставити саобраћајни знак. Уколико 

поменуто одјељење није надлежно нека прослиједи надлежном органу. 

Мишо Стојановић - Каже да су дошли до сазнања да на прошлој сједници гласање 

за тачку 8 није проведено на прави начин тј да су поједини одборници гласали 

против а да су урачунати као да су гласали за. Занима га да ли постоји неки начин 

да се то провјери. 

Стојан Смиљанић - Да ли постоји сагласност  од надлежног министарства и 

Општине Теслић када је у питању изградња мини хидроелектране на ријеци 

„Очаушници“ и мини хидроелектране у Кламу? 

Начелник одјељења за стамбено – комуналне послове Игор Јовановић – 

обавјештава да се већ кренуло у активности обиљежавања саобраћајним знацима 

подручја око школа. А оно што није у њиховој надлежности као што је и поменута 

школа на Горњем Теслићу већ је спреман допис путеви РС да предузме исте 

активности. 

▪ VII редовнa сједницa Скупштине општине Теслић (одржане дана 

27.04.2017. године) 

Мишо Стојановић - На VI редовној сједници СО-е донесен је закључак да се изврши 

контрола наплате боравишне таксе по основу броја ноћења страних туриста као и 

домаћих туриста који су имали законску обавезу плаћања боравишне таксе. Зато, 

поставља питање да ли су те контроле извршене, према којим привредним субјектима и 

који су резултати? 

 

▪ IX редовна сједница Скупштине општине Теслић (одржана дана 

18.07.2017. године) 

Лука Радонић – Интересује га из којих средстава ће се финансирати Културни 

центар обзиром да за то нема предвиђених средстава у буџету. 

▪ X редовна сједница Скупштине Општине Теслић (одржана дана 

28.09.2017. године) 

Предраг Маркочевић поставио  je сљедећа  одборничка питања: 

1. Које количине ријечног шљунка је општина Теслић платила извођачима         

радова које су извођачи по разним основама фактурисали Општини; 

2.  Који износи су по том основу исплаћени извођачу радова; 

3.  Молим да ми се информације доставе за период од 2009. године па надаље 
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Молим да ми се достави писмено које су мјере предузели надлежни општински 

органи по писаним пријавама Полицијске станице Теслић везано за експлоатацију 

шљунка 

Мехмед Дубравац обавјештава СО-е да има два одборничка питања и да ће их 

послати у писменој форми. 

▪ XI редовна сједница Скупштине општине Теслић (одржана 6.11.2017. 

године) 

Есад Алагић поставља сљедећа два одборничка питања: 

1.  Да ли општина планира и до којег рока, пресвлачење асфалтом горњег слоја пута 

у Доњем Ружевићу, у дијелу локалног пута од магистралног пута М4 према 

Укриници, а дијелом који је покривен канализационом мрежом, с обзиром да су 

средства за те намјене  планирана приликом саме изградње канализационе мреже? 

Дио пута који је покривен канализационом мрежом, након овогодишњих радова на 

реконструкцији локалног пута Теслић - У криница – Чечава – Растуша – Кремења 

остављен са избаченим шахтовима  и неравним коловозом, чиме је поред отежаног 

саобраћаја тим дијелом пута угрожена и безбједност учесника у саобраћају. 

Поставља се питање ко ће сносити одговорност за штету која може настати на 

моторним возилима која често не могу избјећи шахтове на мјестима избачене 5-10 

центиметара изнад коловоза или за посљедице које у тим случајевима могу бити 

знатно веће?  

2.  Када и којом динамиком се планира наставити извођење радова на водоводној 

мрежи и прикључењу крајњих корисника на исту у Густом Теслићу, с обзиром да на 

том плану већ дуже вријеме нема никаквих активности? Грађани су без воде и са 

разлогом огорчени, нарочито они који су платили прикључак, а којима вода још 

увијек није прикључена. 

Предраг Маркочевић - Каже да као одборничко питање поставља питање које је 

већ поставио приликом расправе код тачке Приједлог Одлуке о начину и условима 

продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта на локалитету „ Ланара“ у 

Теслићу. Питање се тиче продаје дијела пута за Бардаке као и дијела улице које је 

продат у улици Светог Саве бр.26. Каже да ће и питање доставити писмено. 

Мехмед Дубравац - Поставља питање када ће се почети радити канализација у 

Гомјеници? 

Мирољуб Летић - Поставља сљедећа два одборничка питања: 

1. Зашто се не одржава регионални пут 476А на дионици Шњеготина Горња- 

Кошћук који је у веома лошем стању (макадамски дио)? 

2. Зашто се не постављају саобраћајни знаци код школских објеката на 

магистралном и регионалним путевима(Булетић, Горњи Теслић, Шњеготина 

Горња, Блатница)? 

▪ XII редовна сједница Скупштине општине Теслић (одржана 28.12.2017. 

године) 
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Предраг Маркочевић – Поставља питање секретару СО-е да ли постоји сукоб 

интереса код Бранке Јотановић обзиром да је она предсједник Управног одбора ЈУ 

Дјечије обданиште „Палчић“ Теслић а истовремено је запослена у Општинској 

управи Теслић и шеф је Кабинета начелник општине? Лично сматра да овдје 

постоји сукоб интереса. 

 

▪ XIII редовна сједница Скупштине општине Теслић (одржана 28.12.2017. 

године) 

Ненад Душанић – У оквиру Регулационог плана индустријске зоне „Ланара“, кућа 

Ханке Пашић која је постојала прије 70 година, па реновирана 90-тиџ, те је иста 

рјешењем у оквиру регулационог плана остала као изоловано острво, без путне 

комуникације којом се дотична може прикључити на главни приступни пут. Да ли 

се и на који начин наведени проблем може ријешити без покретања судског 

процеса на који Ханка Пашић има могућност и право? 

 

6. ПРЕГЛЕД (НЕ)РЕАЛИЗОВАНИХ ОДЛУКА И ЗАКЉУЧАКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

IV редовна сједница Скупштине општине Теслић 
09.02.2017. године 

Реализовано 

Није 

реализовано 

У току  
реализације* 

1. 
Одлука о приступању изради Стратегије развоја општине 
Теслић за период 2018-2023. године 

Р 

2. 
Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција  
општине  Теслић  за  период  2018-2023. године 

Р 

3. 
Одлука о именовању Тима за израду  Стратегије развоја 
општине Теслић за период 2018-2023. године и Плана 
капиталних инвестиција 

Р 

4. 
Oдлука о прихватању преноса права власништва на 
некретнинама 

УТ 

5. 
Oдлука о откупу земљишта за потребе изградње пумпне 
станице 

Р 

6. 
Одлука о измјени Одлуке о усклађивању аката о оснивању 
Јавне установе за предшколско образовање   и   васпитање   
Дјечије   обданиште „Палчић“ Теслић 

Р 

7. 
Закључак о усвајању извјештаја о ревизији консолидованих 
финансијских извјештаја општине Теслић за период од 01.01 
- 31.12.2015. године 

УТ 

8. 
Закључак о усвајању Акционог плана за отклањање 
недостатака  утврђених по ревизији финансијских извјештаја 
општине Теслић за 2015. годину 

УТ 

9. 
Закључак о усвајању нацрта Одлуке  о усвајању Акционог 
плана запошљавања општине Теслић за период 2017-2018. 
године 

УТ 

10. 
Закључак о усвајању нацрта Одлуке о утврђивању просјечне 
коначне грађевинске цијене једног квадратног метра 

Р 
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корисне површине стамбеног и пословног простора из 2016. 
године 

11. 
Закључак о усвајању нацрта Одлуке о утврђивању просјечно    
остварене    накнаде    за    трошкове уређења  градског  грађе-
винског  земљишта  за 2017. годину 

Р 

12. 
Закључак о усвајању нацрта Oдлуке о утврђивању просјечно 
остварених јединичних цијена радова комуналне и друге 
јавне инфраструктуре 

Р 

13. 
Закључак о усвајању нацрта Oдлуке о утврђивању просјечно  
остварене  цијене  трошкова припремања градског грађе-
винског земљишта за 2017. годину 

Р 

14. 
Закључак о усвајању Нацрта Oдлуке о измјени одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту 

Р 

15. 
Закључак о усвајању нацрта Oдлуке о измјени и допуни 
одлуке о комуналним таксама 

Р 

16. 
Закључак о усвајању нацрта Oдлуке о измјени и допуни 
одлуке о рекламирању 

Р 

17. 
Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од 
накнаде за финансирање заштите од пожара а по Плану 
утрошка средстава за 2016. годину  

Р 

18. 
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији подстицајних 
средстава у пољопривреди за 2016. годину 

Р 

19. 
Закључак о усвајању Извјештаја o реализацији Плана 
утрошка средстава од водних накнада за изградњу водних 
објеката у 2016. години 

Р 

 
V редовна сједница Скупштине општине Теслић 

02.03.2017. године 
 

1. 
Одлука о измјени Одлуке о одборничкој накнади за вршење 
одборничке дужности и дужности у раду сталних радних 
тјела Скупштине општине Теслић 

Р 

2. 
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
једног квадратног метра  корисне површине стамбеног и 
пословног простора  из 2016. године 

Р 

3. 
Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта, за 2017. 
годину 

Р 

4. 
Одлука о утврђивању просјечно остварених јединичних 
цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре  

Р 

5. 
Одлука о утврђивању просјечно остварене цијене трошкова 
припремања градског грађевинског земљишта, за 2017. 
годину 

Р 

6. 
Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту 

Р 

7. 
Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана зоне 
С4-1 и С4-2, у Теслић 

Р 

8. 
Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана Бања 
Врућица 

Р 

9. 
Одлука о усвајању измјене дијела  регулационог плана 
блокова ЦТ3 и ЦТ4, у Теслићу 

Р 
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10. 
Одлука о измјени Урбанистичко-техничких услова за 
привремено кориштење градског грађевинског земљишта у 
Теслићу 

Р 

11. Одлука о откупу земљишта Р 
12. Одлука о откупу стана Р 

13. 
Закључак o усвајању Извјештаја о реализацији Програма 
заједничке комуналне потрошње у 2016. години 

Р 

14. 
Закључак о усвајању нацрта Одлуке о одређивању матичних 
подручја у општини Теслић 

Р 

15. 

Закључак o усвајању Извјештаја о реализацији средстава од 
накнаде за претварање пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе на подручју општине Теслић за 2016. 
годину 

Р 

16. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одјељења за 
инспекцијске послове са комуналном полицијом 

Р 

17. 
Закључак о усвајању Извјештаја Oпштинске борачке 
организације Теслић о утрошку средстава из буџета општине 
Теслић за 2016. године 

Р 

18. 
Закључак о усвајању Извјештаја Oпштинске организације 
Црвеног крста општине Теслић, о утрошку средстава из 
буџета општине Теслић за 2016. годину 

Р 

19. 
Закључак  о усвајању Извјештаја СПКД „ Просвјета“ Теслић, о 
утрошку средстава из буџета општине Теслић за 2016. годину 

Р 

20. 
Закључак о усвајању Извјештаја o утрошку средстава 
бошњачке заједнице културе „Препород“ општинско 
друштво Теслић из буџета општине Теслић за 2016. годину 

Р 

21. 
Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку финансијских 
средстава из буџета општине Теслић у организацији „Смотра 
овчарства“ Вучија планина 2016. година 

Р 

22. 
Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за 
спортске манифестације и школска такмичења, из буџета 
општине Теслић за 2016. годину 

Р 

23. 

Закључак o примању к знању Информације о резултатима 
истраживања задовољства грађана општинским админи-
стративним и комуналним услугама проведеним у оквиру 
МЕГ пројекта 

Р 

24. 
Закључак o примању к знању Информације о раду Правобра-
нилаштва  РС 

Р 

25. Закључак (Дрво Комерц) Р 
 VI редовна сједница Скупштине општине Теслић 

30.03.2017. године 
 

1. Одлука о додијели општинских признања и награда Р 
2. Одлука o одређивању матичних подручја у општини Tеслић Р 

3. 
Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине 
Теслић за период 2017-2018. године 

УТ 

4. Одлука о истицању пословног имена Р 

5. 
Одлука о измјенема и допунама Одлуке о рекламирању на 
подручју општине Теслић 

Р 
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6. 
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним 
таксама 

Р 

7. Одлука о губитку статуса непокретности у општој употреби Р 

8. 

Одлука о усвајању Измјене дијела  регулационог плана 
“Маргита”, дијела регулационог плана зоне С1 Ц1 и дијела 
Урбанистичког пројекта дијела комплекса градске тржнице и 
пословног центра у зонама ЦТ 1, ЦТ 3 и ЦТ 4, у Теслићу 

Р 

9. 
Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана зоне С 1 Ц1, у Теслићу 

Р 

10. Одлука о кредитном задужењу Општине  Теслић Р 
11. Одлука о кредитном задужењу Општине Теслић   Р 
12. Закључак о усвајању нацрта Статута СО-е Р 
13. Закључак о усвајању нацрта Пословника о раду СО-е Р 

14. 
Закључак о усвајању Извјештаја о изградњи некатегорисаних 
путева и мостова на подручју општине Теслић у 2016. години 

Р 

15. 
Закључак о усвајању Извјештаја о одржавању локалних и 
некатегорисаних путева и мостова на подручју општине 
Теслић у 2016. години 

Р 

16. 
Закључак о усвајању нацрта Програма одржавања локалних 
и некатегорисаних путева и мостова на подручју општине 
Теслић у 2017. години 

Р 

17. 
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма 
уређења градског грађевинског земљипта за 2016. годину 

Р 

18. 
Закључак o усвајању Извјештаја о реализацији годишњег   
Плана утрошка средства по основу накнада за шуме у 2016. 
години 

Р 

19. 
Закључак o усвајању   Извјештаја о раду и пословању JУ Дома 
здравља „Свети Сава“ Теслић 

Р 

20. 
Закључак o усвајању   Извјештаја о раду и пословању ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Теслић. 

Р 

21. 
Закључак o усвајању   Извјештаја о раду и пословању    ЈУ за 
предшколско образовање и васпитање Дјечије обданиште 
„Палчић“ Теслић 

Р 

22. 
Закључак о усвајању  Извјештаја о раду и пословању  ЈУ 
Народна библиотека „Данило Киш“ Теслић 

Р 

23. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈУ 
„Туристичка организација“ општине Теслић 

Р 

24. 
Закључак o усвајању   Извјештаја о раду и пословању JУ 
Спортски центар „Радолинка“ Теслић 

Р 

25. 
Закључак o усвајању   Извјештаја о раду и пословању ЈУ ПКД 
„Рад“ Теслић 

Р 

26. 
Закључак o усвајању  Извјештаја о раду и пословању ЈУ КП 
„Комуналац“ Теслић 

Р 

27. 
Закључак o примању к знању Информације о раду службе за 
наплату таксе за паркирање моторних возила у 2016. години 

Р 

28. 
Закључак o примању к знању Информације о активностима 
на припреми и имплементацији донаторских пројеката у 
2016. години 

Р 
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29. Закључак везан за наплату боравишне таксе Р 
30. Закључак (кружни ток) НР 

31. 
Закључак о усвајању нацрта Правилника о условима и начину 
отуђења непокретности у својини Општине испод тржишне 
цијене 

Р 

 VII редовна сједница Скупштине општине Теслић 
30.03.2017. године 

 

1. 
Одлука о начину и условима продаје неизграђеног градског  
грађевинског  земљишта  на  локалитету „Ланара“Теслићу 

Р 

2. 
Одлука о начину и условима продаје помоћних просторија 
(гаража) 

Р 

3. 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора и чланова Управног одбора ЈУ Туристичка 
организације општине Теслић 

Р 

4. 
Одлука о губитку статуса непокретности у општој употреби - 
јавног добра 

УТ 

5. 
Одлука о начину и условима продаје   градског грађевинског 
земљишта у Теслићу, путем непосредна погодбе 

Р 

6. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и 
општинске управе за период 01.01.-31.12.2016. године 

Р 

7. Закључак (депонија) УТ 

8. 
Закључак о наставку депоновања отпада на постојећој 
депонији 

Р 

9. Закључак о програму дислокације депоније Р 
10. Закључак о тражењу подршке надлежних републ. органа УТ 

11. 
Закључак o примању к знању Информацијe о ефектима 
реализације мјера подстицаја у привреди у 2016. години 

Р 

12. 
Закључак o примању к знању Информације о пословању 
фонда за рјешавање стамбених питања борачких категорија 
општине Теслић за 2016. годину 

Р 

13. 
Закључак o примању к знању Информације о реализацији 
Програма рада Скупштине за 2016. годину 

Р 

14. 
Закључак  о  усвајању  Извјештаја  о  извршењу Буџета 
општине Теслић за 2016. годину 

Р 

15. 

Закључак о усвајању Извјештаj о активностима на заштити, 
одржавању и изградњи споменика, спомен обиљежја и 
војничких гробаља ослободилачких ратова у периоду од 
01.01. до 31.12.2016. године 

Р 

16. 
Закључа о усвајању Извјештаja Начелника општине о раду у 
Скупштини акционара ПКД „Рад“ а.д. Теслић и КП 
„Комуналац“ а.д. Теслић у периоду 01.01.-31.13.2016. године 

Р 

17. 

Закључак о усвајању Извјештаj о стању и ефектима 
коришћења општинских пословних простора, гаража и 
јавних површина издатих на привремено коришћење у 2016. 
години 

Р 

18. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду сталних радних  
тијела  Скупштине  општине  Теслић  у 2016. години 

Р 

19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Oдбора за жалбе Р 
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20. 

Закључак o примању к знању Информације о стању 
реализације“ Пројекта проширења водоводне мреже, 
унапријеђење водоснабдијевања, каналисања и пречишћа-
вања отпадних вода на подручју општине Теслић 

Р 

 
VIII редовна сједница Скупштине општине Теслић 

31.05.2017. године 
 

1. 
Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана зоне С-7, и дијела Регулационог плана Здравствено-
туристичког центра „Бања Врућица“  у Бањи Врућици 

Р 

2. 
Одлука о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог 
плана зоне С1-Ц1 у Теслићу 

Р 

3. Одлука о кредитном задужењу Општине Теслић Р 

4. 
Одлука о начину и условима продаје  градског грађевинског 
земљишта у Теслићу, путем непосреднe погодбе 

Р 

5. 
Одлука о начину и условима продаје  градског грађевинског 
земљишта у Теслићу, путем непосредне погодбе 

Р 

6. 
Одлука о начину и условима продаје грађевинског земљишта 
у Врелима, путем непосредне погодбе 

УТ 

7. 
Одлука о губитку статуса непокретности у општој употреби – 
јавног добра 

УТ 

8. 
Одлука о начину и условима издавања у закуп рекламних 
простора у власништву Општине 

Р 

9. 
Одлука о допуни Одлуке о учешћу грађана у финансирању 
изградње секундарне канализационе и водоводне  мреже 

Р 

10. 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора ЈУ Дјечије обданиште „Палчић“ Теслић 

Р 

11. 
Закључак о усвајању Извјештаја о финансијском пословању 
Удружења грађана који су користили буџетска средства за 
2016. годину 

Р 

12. Закључак о давању сагласности на уговор Р 

13. 
Закључак о примању к знању Информације о извршењу 
Буџета општине Теслић, за период јануар – март 2017. године 

Р 

14. 
Закључак о примању к знању Информације о реализацији 
стратешких докумената у 2016. години 

Р 

15. 
Закључак о примању к знању Информације о раду Полицијске 
станице у Теслићу за 2016. годину 

Р 

16. 
Закључак о повлачењу Информације о раду Основног суда у 
Теслићу 

Р 

17. 
Закључак о примању к знању Информације о стању 
запошљавања на подручју општине Теслић за 2016. годину 

Р 

18. 
Закључак о примању к знању Информације о раду 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 
Бања Лука, подручна јединица Теслић 

Р 

19. Закључак (ЈУ Дом здравља „Свети Сава“ Теслић)  

20. 
Закључак о примању к знању Информације о стању сеоских 
водовода и реализацији Одлуке о сеоским водоводима 

Р 

21. Закључак о одржавању јавне расправе Р 
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IX редовна сједница Скупштине општине Теслић oд 

18.07.2017. године 
 

1. 
Одлука о укидању Одлуке о рекламирању на подручју 
општине Теслић 

Р 

2. 
Одлука о измјени и допуни Одлуке о мртвозорничкој служби 
на подручју општине Теслић 

Р 

3. Одлука о оснивању ЈУ Центар за социјални рад Теслић Р 

4. 
Одлука о учешћу грађана у финансирању изградње 
секундарне водоводне мреже 

Р 

5.  
Одлука о откупу земљишта за потребе уређења и регулације 
корита ријеке Велике Усоре кроз град Теслић 

УТ 

6. 
Одлука о утврђивању нацрта Измјене дијела Регулационог 
плана зоне С1 Ц1, у Теслићу 

Р 

7. 
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана 
зоне С4-1 и С4-2, у Теслићу 

УТ 

8. Одлука о замјени некретнина Р 

9. 
Закључак о примању к знању Информације о пословању 
привредних друштава за 2016. годину 

Р 

10. 
Закључак о примању к знању Информације у вези регулисања 
статуса додијељеног грађевинског земљишта, лицима са 
статусом избјеглица 

Р 

11. 
Закључак о примању к знању Информације о  стању проведбе 
и планираним активностима у оквиру МЕГ пројекта на 
подручју општине Теслић 

Р 

12. 
Закључак о примању к знању Информације о до сада 
проведеним активностима у „Новом Борју“ а.д. Теслић 

Р 

13. 
Закључак о примању к знању Информације о провођењу 
Закона о порезу на непокретности на подручју општине 
Теслић за 2016. годину 

УТ 

14. 
Закључак о примању к знању Информације о раду Основног 
суда Теслићу 

Р 

15. 
Закључак о примању к знању Информације о раду службе за 
информисање и односе са јавношћу за 2016. годину 

Р 

16. 

Закључак о примању к знању Информације о стању у 
предузећима по извршеној приватизацији, с посебним 
освртом о судбини радника у предузећима која су престала са 
обављањем дјелатности и о стању њиховог дуга према 
Општини Теслић. 

Р 

17. Закључак о безбједности УТ 

18. 
Закључак о примању к знању Информације о безбједносној 
ситуацији на подручју општине Теслић 

Р 

19. 
Закључак о усвајању нацрта Одлуке о стимулативним 
мјерама и условима додјеле подстицајних средстава за 
запошљавање и самозапошљавање запослених лица 

Р 

20. 
Закључак о усвајању Извјештаја спортских клубова о 
утрошку финансијских средстава из буџета општине Теслић 
у 2016. године 

Р 
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X редовна сједница Скупштине општине Теслић одржана 

28.09.2017. године 
 

1. 
Одлука о стимулативним мјерама и условима додјеле 
подстицајних средстава за запошљавање и самозапошља-
вање незапослених лица 

? 

2.  
Одлука о начину и условима продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта 

НР 

3. 
Одлука о начину и условима продаје градског грађевинског 
земљишта у Теслићу, на локалитету Градске тржнице, путем 
непосреднe погодбе 

Р 

4. 
Одлука о начину и условима продаје градског грађевинског 
земљишта у Теслићу, путем непосреднe погодбе. 

Р 

5. 
Одлука о начину и условима продаје градског грађевинског 
земљишта у Теслићу, на локалитету Градске тржнице, путем 
усменог јавног надметања 

Р 

6. 
Одлука о приступању изради измјене дијела Регула- ционог 
плана „ЗТЦ Бања Врућица“ и дијела Регулационог плана 
„Бања Врућица 1, у Бања Врућици 

УТ 

7. 
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Јавне 
установе ''Културни центар Теслић''. 

Р 

8. 
Одлука о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог 
плана зоне С-7, и дијела Регулационог плана Здравствено - 
туристичког центра „Бања Врућица“, у Бања Врућици 

Р 

9. 
Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана стамбеног насеља „Луг 2“, у Теслићу 

Р 

10. 
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине 
Теслић за период I-IV 2017. године 

Р 

11. 
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о стипендирању ученика 
и студената 

Р 

12. 
Закључак о примању к знању Информације о раду 
Републичке управе за геодетске и имовинско - правне 
послове Бања Лука, ПЈ Теслић 

Р 

13. 
Закључак о примању к знању Информације о експлоатацији 
шљунка на подручју општине Теслић у 2016. години 

Р 

14. 
Закључак о примању к знању Информације о раду и 
постигнутим резултатима спортских организација на 
подручју општине Теслић за такмичарску 2016-2017. годину 

Р 

15. 
Закључак о примању к знању Информације о стању у области 
шумарства за 2016. годину 

Р 

16. 
Закључак о примању к знању Информације о актуелном 
стању везанo за запошљавање у ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ 
Теслић 

Р 

17. Закључак Р 

18. 
Закључак о расписивању Јавног конкурса за чланове УО ЈУ 
Дјечије обданиште „Палчић“ Теслић 

Р 

 
XI редовна сједница Скупштине општине Теслић 

одржана 06.11.2017. године 
 

1. Одлука о водоводу и канализацији Р 
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2. Одлука о стипендирању ученика и студената УТ 
3. Одлука о проширењу депоније комуналног отпада УТ 

4. 
Одлука о начину и условима продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта на локалитету „Ланара“ у Теслићу 

Р 

5. 
Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана блокова ЦТ3 и ЦТ 4, у Теслићу 

УТ 

6. 
Одлука о приступању изради измјене Регулационог плана 
зоне С3-1 и Регулационог плана зоне С3-2, у Теслићу 

УТ 

7. 
Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју 
општине Теслић за 2018. годину 

Р 

8. 
Одлука о висини вриједности непокретности на подручју 
општине Теслић 

Р 

9. 
Одлука о приступању испитивању задовољства грађана 
радом општинске управе, јавних предузећа и установа и 
Скупштине Општине 

Р 

10. 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
чланова управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ 
Теслић 

Р 

11. 
Одлука о утврђивању нацрта Просторног плана општине 
Теслић, за период до 2035.године 

Р 

12. 
Одлука о утврђивању нацрта Измјене дијела Регу- лационог 
плана стамбеног насеља „Луг 2“, у Теслићу 

Р 

13. 
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о усвајању ребаланса 
буџета општине Теслић за 2017. годину 

Р 

14. 
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о 
извршењу буџета општине Теслић за 2017. годину 

Р 

15. Закључак о одржавању јавне расправе Р 

16. 
Закључак о примању к знању Информације о стању насиља о 
породици 

Р 

17. 

Закључак о примању к знању Информације о стању основног 
и средњег образовања са прегледом успјеха на крају школске 
2016/17 године, и уписом у први разред основних и средњих 
школа за школску 2017/18. годину и приједлогом мјера за 
побољшање стања 

Р 

18. 
Закључак о примању к знању Информације о имовини 
општине 

Р 

19. 
Закључак о примању к знању Информације о функционисању 
мјесне заједнице на подручју општине Теслић 

Р 

20. Закључак ( закључак „Кумал“) Р 

 
XII редовна сједница Скупштине општине Теслић 

одржана дана 30.11.2018. године 
 

1. 
Одлуку о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Теслић 
за 2017. годину 

Р 

2. 
Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Теслић за 2017. 
године 

Р 

3. 
Одлука о измјенама Одлуке о приступању изради Стратегије 
развоја општине Теслић за период 2018 – 2023. године 

Р 
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4. 
Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана зоне С-
7 и дијела Регулационог плана здравствено-туристичког 
центра „Бања Врућица“ у Бања Врућици 

Р 

5. 
Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана централног манифестационог трга у Теслићу 

Р 

6. 
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
предсједника и два члана Одбора за жалбе Општинске управе 
Теслић 

УТ 

7. 
Закључак о примању к знању информације о извршењу 
буџета општине Теслић за период од I – IX 2017. године 

Р 

8. 
Закључак о одржавању јавне расправе о Нацрту буџета 
општине Теслић за 2018. годину 

Р 

9. 
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о усвајању буџета 
општине Теслић за 2018. годину 

Р 

10. 
Закључак о усвајању Нацрта Одлуке о извршењу буџета 
општине Теслић за 2018. годину 

Р 

11. 
Закључак о усвајању Нацрта Програма рада СО-е Теслић за 
2018. годину. 

Р 

 
XIII редовна сједница Скупштине општине Теслић 

одржаној  28.12.2017. године 
 

1. Одлука о усвајању Буџета општине Теслић за 2018. годину Р 
2. Одлука о извршењу Буџета општине Теслић за 2018. годину Р 

3. 
Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Теслић за 
период 2018-2027. године 

Р 

4. 
Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана „Бања Врућица II“, у Бањи Врућици 

УТ 

5. 
Одлука о начину и условима продаје неизграђеног градског 
грађевинског земљишта у Бањи Врућици 

УТ 

6. 
Одлука о измјени Одлуке о приступању изради измјене 
дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 И ЦТ 4, у Теслићу 

УТ 

7. 
Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана 
стамбеног насеља „Луг 2“, у Теслићу 

Р 

8. 
Одлука о начину и условима продаје градског грађевинског 
земљишта у Теслићу, путем непосредне погодбе 

УТ 

9. 
Одлука о приједлогу уписних подручја основних школа на 
подручју општине Теслић. 

УТ 

10. Одлука о измјенема Одлуке о именима улица Р 

11. 
Одлука о измјенама Одлуке о одређивању радног времена у 
угоститељским објектима на подручју општине Теслић 

Р 

12. 
Одлука о субвенционисању водних услуга ( вода и 
канализација) социјално угроженим корисницима 

Р 

13. 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање члана Управног одбора ЈУ Дјечије обданиште 
„Палчић“ 

УТ 

14. 
Закључак о усвајању Нацрта Програма додјеле подстицајних 
средстава за пољопривреду у 2018. години 

УТ 
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15. 
Закључак о усвајању Приједлога програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину за ЈЗУ Дом здравља 
„Свети Сава“ Теслић 

Р 

16. 
Закључак о усвајању Приједлога програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину за ЈУ Центар за 
социјални рад Теслић 

Р 

17. 

Закључак о усвајању Приједлога програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину за ЈУ за предшколско 
образовање и васпитање Дјечије обданиште „Палчић“ 
Теслић 

Р 

18. 
Закључак о усвајању Приједлога програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину за ЈУ Народна 
библиотека „Данило Киш“ Теслић 

Р 

19. 
Закључак о усвајању Приједлога програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину за ЈУ Туристичка 
организација општине Теслић 

Р 

20. 
Закључак о усвајању Приједлога програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину за ЈУ Спортски центар 
„Радолинка“ Теслић. 

Р 

21. 
Закључак о усвајању Приједлога програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину за ПКД „Рад“ а.д. Теслић 

Р 

22. 
Закључак о усвајању Приједлога програма рада и 
финансијског плана за 2018. годину за КП „Комуналац“ – 
Теслић а.д 

Р 

23. 
Закључак о примању к знању Информације о резултатима 
тестирања тарифне методологије за одређивање цијене 
услуга водоснабдијевања и канализације 

Р 

24. 
Закључак о усклађивању финансијског плана са усвојеним 
буџетом општине Теслић за 2018. године 

Р 

*Р – реализована одлука, НР – Одлука није реализована, УТ – реализација одлуке је 

у току 

7 ТЕМЕ КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОГРАМОМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ТЕСЛИЋ, А НИСУ РАЗМАТРАНЕ 

1. 
Приједлог Одлуке о покрићу дефицита Општине Теслић за 2016. годину 

2. 
Информација о остваривању и унапређењу равноправности полова и 
остваривању једнаких могућности 

3. 
Информација о стању дјечијих права на подручју 
општине Теслић и приједлог мјера за унапређење стања 

4. 
Информација о спровођењу омладинске политике у 
2016. години 

5. 
Информација о реализацији циљева Локалног акционог плана родне 
равноправности 

6. 
Приједлог Стратегије развоја локалних путева и 
улица у насељу 

7. 
Приједлог Плана заузимања и кориштења јавних површина на подручју 
општине Теслић 
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Теме из горње табеле нису разматране на сједницама Скупштине општине Теслић 

током 2017. године из разлога што се нису стекли услови, односно предлагачи и 

обрађивачи нису доставили исте, нити их предложили на дневни ред сједница. 

Саставни дио овог Извјештаја чине и извјештаји сталних радних тијела Скупштине 

општине Теслић који се налазе у прилогу Извјештаја. 

 

 

Број:     Предсједник СО-е 

Датум:                                                                                                            Мирољуб Летић 


