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Теслић“, бр. 6/05, 4/08, 5/08 и 2/12), Скупштина 
општине Теслић, на сједници одржаној дана 
27.03.2013.год., донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању просјечне коначне грађевинске 

цијене м2 корисне стамбене  површине на  
подручју Општине Теслић, у 2012.години 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена  м2 корисне стамбене површине 
на подручју Општине Теслић, у 2012.години.  
 

Члан 2. 
 
Просјечна коначна грађевинска цијена м2 

корисне стамбене површине на подручју Општине 
Теслић, у 2012.години, утврђује се у износу од 
850,00 КМ (словима: осамстотинапедесет 
конвертибилних марака). 
 

Члан 3. 
 
Просјечна коначна грађевинска цијена  м2 

корисне стамбене површине из члана 2. ове Одлуке, 
служи  као основица за израчунавање висине 
једнократне ренте , односно накнаде коју плаћају 
инвеститори по основу природних погодности 
земљишта и погодности већ изграђене 
инфраструктуре које могу настати приликом 
коришћења тог земљишта. 
 

Члан 4. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
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На основу члана 6. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 124/11), члана 12. и  30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04; 42/05; 118/05) и 
члана 16. и 34. Статута општине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, број: 6/05;  
4/08; 5/08 и 2/12) , Скупштина општине Теслић, на 
сједници одржаној дана 27.03.2013. године, д о н и ј 
е л а   ј е  
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о  

комуналном реду 
 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду („Службени 
гласник општине Теслић“ број: 2/11), у члану 15. 
став 1. алинеја 17. замјењује се ријечима: 
„паркирање и заустављање моторних возила, 
осим на за то одређеним и означеним мјестима-
паркиралиштима“. 
 

Члан 2. 
 
У члану 33. додаје се став 2 који гласи: 

„Засађивање стабала дрвећа и воћака не смије 
се вршити на удаљености мањој од 3 м (три 
метра) од сусједне парцеле, а гране дрвећа и 
воћака својом дужином не смију прелазити 
границу сусједне парцеле“.  
  

Члан 3. 
 

У члану 48. став 2. се мијења се и гласи: 
„Забрањено је паљење смећа, гума и другог 
отпада, суве траве и ниског растиња на њивама, 
травњацима и зеленим површинама у државном 
и приватном власништву, као и било какво 
друго паљење у непосредној близини и у самим 
шумским комплексима, чијим се паљењем 
загађује околина“. 
 

Члан 4. 
 

У члану 63. додаје се став 2. који гласи: 
„Извожење и депоновање стајњака на 
пољопривредно земљиште вршити у периоду од 
1. септембра текуће до 1.маја наредне године, а у 
осталом периоду године извежени стајњак одмах 
заоравати“. 

 У члану 63. додаје се став 3. који гласи: „У 
градском подручју забрањена је изградња 
пољског нужника, осим привременог 
постављања на градилиштима до окончања 
радова, док се у осталим насељима на подручју 
општине Теслић забрањује изградња и 
постављање овог објекта на удаљености мањој 
од 10 метара од сусједне парцеле, за које је 
обавезна изградња септичких јама“.  
 

Члан 5. 
 

У члану 75. додаје се став 2. који гласи: 
„Забрањено је истицати огласе, обавјештења, 
плакате и сличне објаве на стаблима дрвећа у 
граду, стубовима уличне расвјете, уграђеним 
конзолама за истицање застава и на вертикалној 
саобраћајној сигнализацији, као и на стамбеним 
и пословним зградама. Истицање огласа, 
плаката и обавјештења дозвољено је на 
мјестима које одреди надлежни орган“. 

  
Додаје се и став 3 који гласи: „Огласи, 

обавјештења, плакати и сличне објаве 
постављене изван дозвољених мјеста уклониће 
надлежни орган о трошку физичког или правног 
лица које их је поставило“. 
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Члан  6. 

 
У члану 78. став 2. ријечи: „Одлуком о 

безбједности саобраћаја на путевима општине 
Теслић“ се замјењују ријечима: „Одлуком о 
јавним паркиралиштима  и Правилником о 
јавним паркиралиштима“. 
 

Члан  7. 
 

У члану 85. став 2. број и ријеч: „48 часова“ 
замјењује се ријечима: „седам дана“. 

Став 3. овог члана мијења се и гласи: „Станари 
стамбених зграда који немају шупе за смјештај 
огревног дрвета (дрварнице), огревно дрво могу 
поставити на дијелу зелене површине испред 
или иза стамбене зграде, паралелно са 
припадајућим паркиралиштем или прилазним 
бетонским, односно асфалтним прилазима у 
дубини од 1 метар (ширина), висина два метра, а 
максимална дужина може износити 5 метара, у 
зависности од простора и броја станара који 
морају користити овај простор за смјештај 
огревног дрвета“. 

Додаје се став 4 који гласи: „Станари који 
огревно дрво постављају у палетама на 
дозвољену површину, имају обавезу да исте 
уклоне одмах након пражњења, у супротном ће 
оне бити уклоњене од стране комуналне 
полиције на терет власника палете, а по истеку 
гријне сезоне станари су дужни да преостало 
огревно дрво једнообразно уреде, у истој висини, 
сложено у низу непосредно једно уз друго“.  

Додаје се став 5 који гласи : „Забрањено је 
постављати огревно дрво уз фасаду и темеље 
стамбених и стамбено-пословних зграда, као и 
испод тераса ових објеката“. 

Додаје се став 6 који гласи: „Забрањује се 
истовар дрвних сортимената у облом стању 
(трупци) на ужем подручју града и 
нерегистрованим стовариштима у Теслићу. Уже 
подручје града обухвата простор од раскрснице 
„Маргита“ до раскрснице „Барићи“, Бањски 
мост, улица Краља Петра I   до спајања са 
улицом Рибарски пут“.         
 

Члан 8. 
 

У члану 90. став 1. алинеја 11. мијења се и 
гласи: „уколико се поступа супротно одредбама 
члана 33.“  

У члану 90. став 1. алинеја 15. послије броја: 
„48“ додаје се  ријеч „став 1“. 

У члану 90. став 1. алинеја 19. мијења се и 
гласи: „уколико се поступа супротно одредбама 
чланова 61, 62. и 63.“. 

У члану 90. додаје се став 5. који гласи: „За 
прекршаје из члана 38. и 48. став 2 , казниће се 
правно лице новчаном казном од 2.000 до 6.000 
КМ, као и одговорно лице у правном лицу од 400 
до 600 КМ. За овај прекршај казниће се и 

самостални предузетник казном од 400 КМ до 
2.000 КМ, а за физичко лице се прописује казна у 
износу од 200 КМ“.   

У члану 90.став 1. алинеја 22. се мијења и гласи: 
„уколико се поступа супротно одедбама члана 
75.“.  
 

Члан 9. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
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На основу члана 112. и 114. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09), члана 5. 
Правилника о поступку утврђивања смрти лица 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
65/10) и члана 34. Статута општине Теслић 
(„Службени гласник општине Теслић“, број 06/05, 
4/08, 5/08 и 2/12), Скупштина општине Теслић на 
сједници одржаној  27.03.2013. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о мртвозорничкој служби 

на подручју општине Теслић 
 

I 
 

 У Одлуци о мртвозорничкој служби на 
подручју општине Теслић, („Службени гласник 
општине Теслић“, број 05/10), тачка I мијења се и 
гласи: 
 

„За љекаре-мртвозорнике на подручју општине 
Теслић, који ће вршити преглед умрлих лица ради 
утврђивања времена и узрока смрти, изван 
здравствене установе именују се: 
 
        1. Убовић (Илије) Ђорђе 
        2. Радешић (Марка) Саша 
        3. Смиљанић (Станка) Стојан 
        4. Сулејман (Мохамад) Марван 
 

Преглед лица умрлог у здравственој установи 
обавља доктор медицине којег одреди здравствена 
установа, а о чему обавјештава надлежни орган 
управе.“ 
 

II 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Теслић“. 
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